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12. Par valsts vietējā autoceļa V1033 Pilsrundāle – Svitene - Klieņi ceļa posma
pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
Valsts vietējais autoceļš V1033 Pilsrundāle – Svitene – Klieņi, Rundāles pagastā ar
kadastra Nr.4076 003 0530 un Svitenes pagastā ar kadastra Nr.4088 003 0065 (turpmāk tekstā
- Autoceļš) jau vairākus gadus ir nepieļaujami kritiskā tehniskā stāvoklī - esošais ceļa grants
segums rudens-ziemas un ziemas-pavasara periodos, kad nav iespējama ceļa klātnes
planēšana, ir praktiski neizbraucams, jo ir dziļi ceļa klātnes iesēdumi, pamatkārtas atsegumi,
no kuriem virspusē nāk melnzeme un māls. Vietām ceļa segums noņemts tik dziļi, ka atklātas
caurteku dzelzsbetona konstrukcijas. Rundāles novada dome ir vairākkārt informējusi
Satiksmes ministriju un AS “Latvijas Valsts ceļi” par Autoceļa slikto stāvokli un
nepieciešamību veikt remontdarbus.
Sakarā ar to, Satiksmes ministrija ir informējusi pašvaldību, ka valsts autoceļu
sakārtošana tiek plānota atbilstoši autoceļa sakārtošanas programmai 2014.-2020.gadam, kurā
ir iekļauta arī Autoceļa grants seguma atjaunošana, bet esošais autoceļu nozarei pieejamais
finansējums nav pietiekams, lai realizētu programmā iekļautos valsts vietējo autoceļa
sakārtošanas darbus.
Tā kā pa Autoceļu kursē sabiedriskais transports (seši reisi dienā), kura maršruts
savieno Svitenes pagasta centru ar Rundāles novada administratīvo centru un tuvāko
reģionālās nozīmes attīstības centru – Bausku, kā arī tas nodrošina nokļūšanu līdz Pilsrundāles
vidusskolai (vienīgajai novada izglītības iestādei, kur iespējams apgūt pamata un vidējo
izglītību) un tās struktūrvienībai Mūzikas skolai (autoceļš divas reizes darba dienā tiek
izmantots skolēnu pārvadājumiem ar pašvaldības autotransportu) – seši reisi dienā. Bez tam
lielākā daļa Svitenes pagasta iedzīvotāji izmanto Autoceļu nokļūšanai uz darba vietām
Rundāles novada administratīvajā centrā, Pilsrundāles vidusskolā, Rundāles pilī (lielākais
darba devējs Rundāles novadā), Bauskā un Rīgā. Līdz ar to minētie apstākļi apliecina, ka
Autoceļš ir stratēģiski svarīgs pašvaldībai, lai tā varētu realizēt likumā “Par pašvaldībām”
noteiktās autonomās funkcijas.
Rundāles novada domē 2016. gada 13.jūnijā tika reģistrēta Satiksmes ministrijas
2016.gada 9.jūnija sarakstes dokuments Nr. 04-01/2150, ar kuru ministrija informē pašvaldību
par Autoceļa sakārtošanas darbiem un to izmaksām. Papildus tam Satiksmes ministrija aicina
Rundāles novada pašvaldību pārņemt savā īpašumā Autoceļu un pārbūvēt to piesaistot
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

[1] Likuma „Par pašvaldībām” 3.pantā ir noteikts, ka vietējā pašvaldība (..)
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta
doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Savukārt šī paša likuma 6.pants nosaka
pašvaldību kompetenci publisko tiesību jomā, kas ir likumā „Par pašvaldībām” noteiktās
autonomās funkcijas, kā arī citos likumos noteiktās autonomās funkcijas.
Autoceļš ir svarīgs Rundāles novada pašvaldībai, lai tā varētu pilnvērtīgi nodrošināt
tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo un strādājošo iedzīvotāju intereses. Rundāles novada
domē vairākkārt ir vērsusies Rundāles novada pašvaldības iedzīvotāji un uzņēmēji, ar lūgumu
pašvaldībai sakārtot Autoceļu, lai varētu pilnvērtīgi to izmantot, jo autoceļa seguma kvalitāte
ir kritiskā tehniskā stāvoklī. Pašvaldības uzņēmēji un zemnieku saimniecības regulāri izmanto
minēto autoceļu, par to tiek pārvietota arī smagā lauku tehnika.
Rundāles novada pašvaldība, pārņemot īpašumā minēto Autoceļu posmu 1.42 km –
9,17 km, varēs piesaistīt Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
autoceļu uzturēšanā un būvniecības plānošanā nepieciešamo finansējumu, tai skaitā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts pamatbudžeta programmas „Valsts autoceļu
fonds” apakšprogrammas „Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļiem.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 2.punktu ir noteikts, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana;
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (…)).
Rundāles novada pašvaldība, pārņemot Autoceļu, nodrošinās pašvaldības tiesības
ieguldīt pašvaldības budžeta līdzekļus pašvaldības autoceļu uzturēšanā, veicinot pašvaldības
autonomās funkcijas izpildi – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, kā arī sakārtojot infrastruktūru, tādējādi nodrošinot Rundāles novada
pašvaldības iedzīvotāju intereses.
[2] Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.
Ievērojot minēto tiesību normu, Rundāles novada pašvaldībai, pārņemot īpašumā bez
atlīdzības valsts vietējā Autoceļa posmu 1.42 km – 9,17 km, ir plānots veikt Aautoceļa
sakārtošanu un jauna seguma uzklāšanu. Tas nozīmē, ka pašvaldības iedzīvotāji, kurus
nodarbina vietējās zemnieku saimniecības un uzņēmēji varēs pilnvērtīgi izmantot autoceļu, lai
nokļūtu uz darbu un mājām. Bez tam Autoceļam piegulošie zemesgabali pieder arī
uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, tas nozīmē, ka sakārtojot esošo ceļa posmu, tiks
nodrošināta arī labāka piekļuve pie uzņēmējiem un zemnieku saimniecībām, tādējādi
sekmējot to saimniecisko darbību.
[3] Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 8.pantam pašvaldībām ar likumu var uzdot pildīt
autonomās funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā.
Tūrisma likuma 8.pants nosaka pašvaldību kompetence tūrisma jomā, t.i. pašvaldības
tūrisma jomā izstrādā attīstības plānus un teritorijas plānojumus, nosakot tajos tūrisma
attīstības perspektīvas, saskaņā ar attīstības plānu un teritorijas plānojumu nodrošina resursus
un pasākumus tūrisma attīstībai, kā arī savas teritorijas tūrisma iespēju popularizēšanu,
nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām, piedalās
tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā un finansēšanā, veicina
kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Līdz ar to
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5. un 10.punktā noteiktā pašvaldības
funkcija ir tieši saistītas ar tūrisma attīstību savā administratīvajā teritorijā.

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 5.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Svitenē atrodas viena no skaistākajām klasicisma pilīm Zemgalē – valsts nozīmes
kultūras piemineklis Svitenes muižas pils ar apbūvi, kur šobrīd ir izvietota Pilsrundāles
vidusskolas struktūrvienība Mākslas skola, bet nākotnē plānots to attīstīt kā mākslinieku
rezidenci un tūrisma objektu.
Tāpat Svitenes tautas namā tiek rīkoti daudzi kultūras pasākumi. Līdz ar to sakārtojot
Autoceļu, tiks veicināta arī tūristu un vietējo iedzīvotāju piekļuve Svitenē esošajam
kultūrvēsturiskajam mantojumam – Svitenes muižas apbūvei, kā arī Rundāles novada
pašvaldības izglītojamo nokļūšana uz mākslas skolu. Līdz ar to tiks nodrošināta likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 5.punktā noteiktā autonomā funkcija, kā arī realizētas
Tūrisma likuma 8.pantā noteiktās funkcijas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3., 6 un 8.pantu, 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2., 5. un 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Tūrisma likuma 8.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
43. pantu un pārejas noteikumu 3. punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 6. pantu, kā arī Rundāles novada pašvaldības 2013.gada 14.februāra
Attīstības komitejas sēdes atzinumu, Rundāles novada dome nolemj:
1. pārņemt Rundāles novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības no Valsts akciju
sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” valsts vietējā autoceļa V1033 Pilsrundāle –
Svitene – Klieņi posmu 1.42 km – 9,17 km, Rundāles pagastā ar kadastra
Nr.4076 003 0530 un Svitenes pagastā ar kadastra Nr.4088 003 0065, Rundāles
novada pašvaldību funkciju nodrošināšanai;
2. uzdot Rundāles novada domes izpilddirektoram, veikt visas nepieciešamās
darbības ar lēmuma 1.punktā minētā autoceļa pārņemšanu Rundāles
pašvaldības īpašumā.
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