Pērn ekspluatācijā nodoti pirmie pārbūvētie ceļa posmi novadā
Pērnā gada decembrī ekspluatācijā nodoti pirmie pārbūvētie ceļa posmi Bēnes pagastā ~ 650 m garumā (ceļš Nr. 213 “Garaiskalns – Ceplīši - Vētras”) un
Īles pagastā ~ 670 m garumā (ceļš Nr. 502 “V1128 – Grauči - V1121”).
Auces novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzekļus Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, ir
īstenojusi divus projektus - “Ceļa Nr. 213 “Garaiskalns - Ceplīši – Vētras” posma
pārbūve”, Nr.18-06-A00702-000051, un “Ceļa Nr. 502 “V1128 - Grauči - V1121”
posma pārbūve”, Nr.18-06-A00702-000050. Projekta ietvaros tika pārbūvēts ceļa
posms Bēnes pagastā, kas sākas pie Uskuru kapiem un noslēdzas pie valsts autoceļa
V1113 “Bēne - Ukri”, 650 m garumā. Veicot ceļa pārbūvi, tika atjaunoti grāvji,
iebūvētas caurtekas, izbūvētas nobrauktuves uz lauksaimniecības zemēm, kā arī
atjaunots ceļa segums.
Pārbūvējot ceļa posmu Īles pagastā, tika veikti ceļa seguma pārbūves darbi,
sakārtota ūdens atvadīšanas sistēma. Veicot ceļu pārbūvi, ir uzlabota ceļu kvalitāte,
tādejādi veicinot apdzīvotības saglabāšanu un uzņēmējdarbības attīstību Auces novadā.
Abos projektos būvdarbus veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības
sabiedrība “IGATE””, būvuzraudzību veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RS
Būvnieks”. Bēnes pagasta ceļam Nr. 213 būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību
veica Ainārs Gorškovs (SIA “Rūķis AG”), bet Īles pagasta ceļam Nr. 502 – Jurģis
Smelters (SIA “JOE”).
Ceļa Nr.213 “Garaiskalns - Ceplīši - Vētras” posma pārbūves kopējās izmaksas
– 123 237.72 EUR (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde,
autoruzraudzība, būvuzraudzība), no kurām ELFLA finansējums ir 110 913.94 EUR un
pašvaldības finansējums ir 12 323.78 EUR.
Ceļa Nr.502 “V1128 – Grauči - V1121” posma pārbūves kopējās izmaksas –
184 984.83 EUR (tai skaitā vispārējās izmaksas: būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība,
būvuzraudzība), no kurām ELFLA finansējums ir 166 486.34 EUR un pašvaldības
finansējums ir 18 498.49 EUR.
2019. gadā Auces novada pašvaldība īstenos vēl astoņus ELFLA projektus, kā
rezultātā tiks pārbūvēti vēl astoņu ceļu posmi visā novada teritorijā.
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