2.6. Projekta īstenošanai iespējami nepieciešamais finansējums (norādiet projekta darbu
apjomu, iespējamās darbu un materiālu izmaksas)
1. Paredzamās darbu izmaksas:
Darbu veids
Cena par
Vienību Kopējā
Piezīmes
vai konstruktīvā elementa
vienību, EUR skaits
cena, EUR
nosaukums, apraksts
(bez PVN)
(bez PVN)
Esošā asfaltētā gājēju celiņa
8.00
111
888.00
nojaukšana (m2 )
Būvgružu savākšana un
25.00
46.6
1165.00
aizvešana (m2)
Jauna cementbetona
Drenējošā smilts
bruģakmens celiņa
slāņa iebūve 150 mm
2
izveidošana (m )
biezumā, dolomīta
šķembu maisījuma
iebūve 150 mm
47.00
100.5
4723.50
biezumā, smilšu
slāņa iebūve, saistīta
ar cementu, 50 mm
biezumā,
bruģakmens iebūve
60 mm biezumā
Nojauktā celiņa platības
Melnzemi klāj 10 cm
daļas noklāšana ar
biezumā
6.00
50.3
301.80
melnzemi un zāles iesēšana
(m2)
Papildu prožektora
LED ielu laterna
uzstādīšana pie esošās ielas 746.00
1
746.00
apgaismojuma lampas
Bruģētu cementbetona
Drenējošā smilts
taciņu un laukumiņu izveide
slāņa iebūve 150 mm
suņu laukumos (m2)
biezumā, dolomīta
šķembu maisījuma
iebūve 150 mm
47.00
118
5546.00
biezumā, smilšu
slāņa iebūve, saistīta
ar cementu, 50 mm
biezumā,
bruģakmens iebūve
60 mm biezumā
Ūdensvada pievilkšana āra
Udensvadu jāpievelk
krāniem (m)
no maģ. vada
Hermaņa ielā, iesk.
tranšejas rakšanu,
smilts pamatojumu,
166.00
17
2822.00
caurules apbērumu,
tranšejas
stiprinājumu,
ūdensvada pārbaudi
un ielas seguma
atjaunošanu

2
Āra krānu ierīkošana
(gab.)
5420.00

2

10840.00

Bruģī iebūvēta restīte ūdens
notecēšanai (gab.)

73.00

2

146.00

Uz zemesgabala robežas
esošā žoga nojaukšana un
utilizēšana (m)

14.00

33

462.00

Metāla paneļu 3D, 4mm, H1730mm žoga ar diviem
vienviru vārtiem un betona
pasētu 2480x200x60
ierīkošana (m)
Āra soliņi ART (Vides
produkti) vai analogs

62.00

127

7874.00

487.00

4

1948.00

641.00

2

1282.00

1120.00

2

2240.00

Šķēršļa izbūve – laipa
lielajiem suņiem

1120.00

1

1120.00

Šķēršļa izbūve – laipa
mazajiem suņiem

980.00

1

980.00

Atkritumu tvertnes suņu
ekskrementiem Finn Bin
City Doggy (Vides
produkti) vai analogs
Šķēršļa izbūve - kalns

Stādbedres sagatavošana,
auglīgās augsnes pievešana
un krūmu stādīšana gar žoga 39.00
malām (m)
Zāliena izveidošana (m2)

770.00

42

1638.00

4.05

3118.50

Aigas Beinarovičas
dizainētie āra krāni
ar ūdens uzpildes un
suņu padzirdināšanas
funkcijām

InduLine panelis –
cinkots, tumši pelēkā
krāsā
Kājas no čuguna,
kura virsma noklāta
ar melnu krāsu,
šēdvirsma no tonēta
koka riekstu krāsā (
līstes biez. 30 mm)
1500 x790 x 600 mm
Tērauda rāmis
(divkārša virsmas
apstrāde), cinkota
tērauda iekšējais
konteiners. Materiāla
biezums 2 mm
Šķēršļi darināti no
biezām koka brusām,
beicēti. Virsējām
plaknēm jābūt
neslīdošām.
Izmantoti metāla
savienojuma
elementi

Tunberga bārbele
“Kelleriis” – 21 gab.
Grimoņa šķirne
“Keiseyi” – 21 gab.

3
Projektēšana *

7187

Finanšu rezerve
neparedzētiem darbiem 10%
Virsizdevumi 10%

4791

PAVISAM KOPĀ BEZ PVN
PVN
PAVISAM KOPĀ AR PVN

64609.80
13568.06
78177.86

4791

* vismaz 10% no projekta īstenošanas izmaksām
2. Ikgadējās uzturēšanas izmaksas (ja paredzamas) –EUR 2500

