Atskaite par darbiem deleģētās funkcijas veikšanai

7.pielikums
līgumam Nr.LNP/10.1-9/18/__

Deleģētie uzdevumi

Datums

Īss darbu apraksts

1

2

3

1.1. ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas;
ielu, laukumu un citu publiskai personai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošanas; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas
pasākumu jomā Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes
pagasta teritorijā (9.pielikums – ielu, teritoriju kartogrāfiskais materiāls
elektroniskā veidā, 3.pielikums – SIA “Lielvārdes Remte”
apsaimniekošanai nodoto Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo un
nomāto zemes gabalu saraksts, 4.pielikums – Lielvārdes novada
pašvaldības ielu, gājēju celiņu (ietvju) un veloceliņu saraksts Lielvārdes
pilsētā):
1.1.1. ietvju, gājēju un velo celiņu un Lāčplēša laukuma (līguma
3.pielikuma 76. zemes gabals) uzturēšana un kopšana ziemas periodā, tai
skaitā, attīrīšana no sniega, izmantojot mehanizētos transportlīdzekļus, kas
aprīkoti ar atbilstošiem mehānismiem, slīdamības mazināšana jebkura
seguma virsmām;
1.1.2. ietvju, gājēju un velo celiņu un laukumu uzturēšana, atjaunošana
un kopšana pavasara – rudens sezonā, tai skaitā, smilšu un ceļu putekļu
novākšana;
1.1.3. parku, skvēru, publiskā lietošanā esošo teritoriju, tai skaitā,
Daugavas tauvas joslas un citu zaļo zonu sakopšana;
1.1.4. krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs, ielu, ceļu joslās, krūmu atvašu
pļaušana un zāles pļaušana grāvjos;
1.1.5. meliorācijas grāvju kopšana un uzturēšana, caurteku tīrīšana
Pašvaldības zemēs (6.pielikums – meliorācijas grāvju saraksts un
izvietojuma plāns Lielvārdes pilsētā);
1.1.6. parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo
zonu ierīkošana, atjaunošana un uzturēšana – augu, koku, krūmu stādīšana
un uzturēšana, koku vainagu veidošana, koku zaru un avārijas koku
zāģēšana, celmu frēzēšana, puķu dobju ierīkošana, atjaunošana un
uzturēšana, zāles pļaušana;
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nopļautās platības, notīrīto taciņu
darba algas, mehānismi,
sakaņā ar
platības, saskaņā ar pievienotajiem
firmas, sētnieki, pirktie pakalpojumi,
līgumam
administrācijas
pielikumiem par apsaimniekošanā
zāles pļāvēji
pievienotajiem
izdevumi, saskaņā ar
nodotajām platībām u.t.t., zemes darbi
u.t.t.
pielikumiem
iesniegtajiem rēķiniem
(izmērāmās vienībās)

Netiešās izmaksas
(administrācijas
izdevumi u.t.t.)
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1.1.7. bērnu rotaļu laukumu un publiski pieejamu sporta laukumu
uzturēšana, atjaunošana un sakopšana;
1.1.8. svētku noformējuma izvietošanas nodrošināšana;
1.1.9. sabiedrisko tualešu, tai skaitā, pārvietojamo biotualešu publiskās
vietās, uzturēšana;
1.1.10. boju ievietošana atpūtas vietās Daugavas upē pavasarī un
izņemšana no tās rudenī.
KOPĀ uzdevumam
1.2. Atkritumu savākšanas un izvešanas kontroles jomā Lielvārdes novada
Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta teritorijā:
1.2.1. veikt teritorijas regulāru apsekošanu un kontroli;
1.2.2. atkritumu urnu izvietošana atbilstoši publiskai nepieciešamībai, to
remonts vai nomaiņa;
1.2.3. savlaicīga atkritumu savākšana un savākto atkritumu izvešana no
teritorijā izvietotajām atkritumu urnām;
1.2.4. nodrošināt pašvaldības izsludināto atkritumu savākšanas akciju
norisi.
KOPĀ uzdevumam
1.3. Kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanas un
uzturēšanas jomā:
1.3.1. veikt kapsētas pārziņa pienākumus Pašvaldības Lielvārdes,
Lāčplēša un Ozolleju kapsētās, atbilstoši Lielvārdes novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, tai skaitā, veikt informācijas ievadīšanu kapsētu informācijas
sistēmā;
1.3.2. Lēdmanes pagasta kapsētā veikt kapa vietu ierādīšanu dabā,
nospraust, uzmērīt un veikt apbedīto personu reģistrāciju kapu reģistrā un
informācijas ievadīšanu kapsētu informācijas sistēmā;
1.3.3. kapsētu publisko un tām piesaistīto teritoriju uzkopšanas un zāles
pļaušanas darbu plānošana, organizēšana un veikšana Pašvaldības
Lielvārdes, Lāčplēša un Ozolleju kapsētās.
KOPĀ uzdevumam
KOPĀ pa visiem uzdevumiem

