1 .pielikums Lielvārdes novada domes 2018.gada 28.februāra lēmumam Nr.77
Lielvārdes pilsētas un pagasta ceļu remontdarbu programmsa 2018.gadam
Nr.p.k.

Nosaukums (ielas, ceļa, norādot Nepieciešamie darbi *darbu izpildes posmu)
nosaukt

Apjoms
(m2)

KOPĀ
tai skaitā
pašvaldības budžets
Valsts kases
aizdevums

Paredzamās
izmaksas, EUR

Pamatojums - domes lēmums, ceļa
stāvoklis, iedzīvotāju iesniegumi utt

500 000

SN par 2018.gada budžetu un
Investīciju plāns 2017. - 2019,
pozīcija nr. 30

100 000
400 000
Piezīmes

marts

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

oktobris

novembris

2019. gads

Valsts kases aizdevums

1.

Līču iela (Līču ielas atzars uz
Līču ielu 4)

Izbūvēt grants segumu
un lietus ūdens atvadi

2.

Uzvaras iela - Avotu iela (posmā
no Rembates ielas līdz Avotu
ielai iekļaujot ceļu gar Avotu
Nr.1, Nr.10, atzaru uz Nr.5 un
Nr.7, atzaru uz Nr.8, atzaru uz
V969)

Esošā asfalta seguma
nomaiņa uz jaunu
asfalta segumu. Jāveic
arī esošās grunts
nomaiņa uz jaunu.
Apgaismojuma pārbūve,
gājēju ietvju pārbūve un
savienošana ar Lauku
ielu. Iespējams būs
nepieciešams pārbūvēt
saimniecisko
kanalizāciju, lietus
ūdens kanalizāciju,
elektrību, gāzi,
siltumtrasi, drenāžu utt.
Jāveic ģeoloģija.

3.

Austriņu ceļš (posms no A6 līdz
Daugavai)

Esošā asfalta segumu
un frēzētā asfalta
seguma nomaiņa uz
jaunu asfalta segumu.
Jāveic arī esošās grunts
nomaiņa uz jaunu.

3505 m2

4.

Druvas iela

Atjaunot esošo grants
segumu. Jāveic esošās
grunts nomaiņa.

3396 m2

5.

Uz esošā frēzētā asfalta
Autoceļš Nr. 12 Upmaļi- Plēsumi - seguma paredzēt veikt
Autoceļš V 971
dubultās virsmas
apstrādi

6.

Autoceļš Nr.7 (Jumprava)

Speciālais budžets (Autoceļu fonds)

Pārbūvēt atjaunot
esošo grants ceļu

33 000

Ir Domes lēmums 2017.gadā. Šis
atzars ir neizbūvēts, bez seguma nav Ir gatavs projekts
piekļuves uz īpašumiem

15 000

Segums bedrains un nelīdzens,
asfalta virskārta drūpoša,
pastiprināti veidojas asas un dziļas
bedres

141 100

Asfalta segumā veidojas bedres,
segums nelīdzens. Frēzētā asfalta
segumā regulāri veidojas dziļas asas
bedres.

78 110

Grants segumā pastiprināti veidojas
bedres. Vietējiem uzņēmējiem
nozīmīgs ceļš

Iepirkums uz
būvniecību, 9. panta
kārtībā, līguma
slēgšana

Iepirkums uz
būvniecību, 9.
panta kārtībā,
līguma slēgšana

Topogrāfijas
izgatavošana,ģeoloģija Projektēšana
.Tehniskie noteikumi.
Darba uzdevuma
sagatavošana
projektēšanai,Iepirku
ma izsludināšana 9.
panta kārtībā,
iepirkuma izvērtēšana,
līguma slēgšana

Projektēšana

1925 m2

40 425

Segums bedrains vietām
izveidojusies trepe

Atkārtotas
iedzīvotāju
sūdzības

8100m2

25 500

Nav ūdens atvades, nav
greiderējamā slāņa, pavasaros,
rudeņos jūk ārā

Pagasta pārvaldes
iesniegums

Kopā EUR

333 135

Tehniskie noteikumi.
Iepirkuma
Paskaidrojuma
izsludināšana uz
raksta un
paskaidrojuma raksta
grafiskās daļas
sagatavošanu,
sagatavošana
iepirkuma izvērtēšana,
līguma slēgšana

Būvniecība

Būvniecība

Projektēšana

Projektēšana

Projektēšana

Projektēšana

Būvniecība

Projektēšana

Darbu
pienemšana

Iepirkums uz
Domes lēmuma
būvniecību, 9. pieņemšana par
panta kārtībā, kredīta ņemšanu
līguma slēgšana
valsts kasē

Iepirkums uz
Kredīta komisijas
būvniecību, 9. Domes lēmuma
lēmums par
panta kārtībā, pieņemšana par
kredīta
izvērtēšana,
kredīta
piešķiršanu
līguma slēgšana ņemšanu valsts
kasē

Kredīta
komisijas
lēmums par
kredīta
piešķiršanu

Būvniecība

Būvniecība

Būvniecība

Iepirkuma 9. Domes lēmuma
panta kārtībā pieņemšana par
izsludināšana,iz
kredīta
vērtēšana,
ņemšanu valsts
līguma slēgšana
kasē

Kredīta
komisijas
lēmums par
kredīta
piešķiršanu

Būvniecība

Būvniecība

Darbu
pieņemšana

Iepirkuma 9. Domes lēmuma
Paskaidrojuma
panta kārtībā pieņemšana par
raksta un
izsludināšana,iz
kredīta
grafiskās daļas
vērtēšana,
ņemšanu valsts
sagatavošana
līguma slēgšana
kasē

Kredīta
komisijas
lēmums par
kredīta
piešķiršanu

Būvniecība

Būvniecība

Darbu
pieņemšana

Iepirkuma 9. Domes lēmuma
panta kārtībā pieņemšana par
izsludināšana,iz
kredīta
vērtēšana,
ņemšanu valsts
līguma slēgšana
kasē

Kredīta
komisijas
lēmums par
kredīta
piešķiršanu

Būvniecība

Būvniecība

Darbu
pieņemšana

7.

Skolas iela (posms no Raiņa
ielas līdz Bērzu ielai

Uz esošā grants seguma
paredzēts izbūvēt
asfalta segumu.
1476 m2
Papildus nepieciešams
pagarināt kanalizācijas
posmu 30 m garumā
Kopā EUR

50 774

Iedzīvotāji par saviem līdzekļiem
veikuši kanalizācijas izbūves darbus.
Sausā laikā grants segums ir ļoti
putekļains. Ik pa laikam veidojas
bedres

Cenu aptauja
paskaidrojuma raksta
sagatavošanai,
rezultātu izvērtēšana,
līguma noslēgšana

Paskaidrojuma
raksta un
grafiskās daļas
sagatavošana

Grants segumā bieži veidojas bedres
un trepe,gar malām izveidojušies
uzaugumi, lietainā laikā uz ceļa
veidojas lielas ūdens peļķes, jo nav
ūdens novades

Paskaidrojuma raksts,
var izmantot veco
topogrāfiju uz kuras
pamata uzzīmē plānu
un sarēķina apjomus

Paskaidrojuma
raksts, var
izmantot veco
topogrāfiju uz
kuras pamata
uzzīmē plānu un
sarēķina
apjomus

Paskaidrojuma
raksta un
grafiskās daļas
sagatavošana

Iepirkuma 9.
panta kārtībā
izsludināšana,iz
vērtēšana,
līguma slēgšana

Būvniecība

Būvniecība

Būvniecība

Remontdarbi

Remontdarbi

Darbu
pieņemšana

50 774

Pašvaldības budžets

8.

Atpūtu iela

Atjaunot esošo grants
segumu, uzaugumu
noņemšana

8670 m2

96 700

Kopā EUR

96 700

Pa visam kopā EUR

480 609

Iepirkums uz
Iepirkuma
būvniecību, 9.
izvērtēšana,
panta kārtībā līguma slēgšana

Darbu
pieņemšana

