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)
Projektēšana*
3720,00
1
3720,00
3720,00
Āra konstrukciju
2237,71
1
2237,71
Konstrukciju
atjaunošana
demontāža/montāža,
transportēšana,
elementu
atjaunošana (skatīt
detalizētu tāmi
pielikumā)
Pamatnes izveidošana
17,57
195
3426,15
Materiāli un darbs
gumijas segumiem
(skatīt detalizētu
tāmi pielikumā)
Gumijas segums (40mm)
88,00
118
10384,00
EPDM granulas
(RAL3016)
Gumijas segums (80mm)
101,44
40
4057,60
Pie Vingrotavas
EPDM granulas
(RAL3016)
Gumijas segums koku
96,97
37
3587,89
Ap kokiem pie
aizsardzībai (gumijas
Vingrotavasm.
mulča)
EPDM mulča
(RAL3016)
Krāsas un piederumi*
285,00
1
285,00
Vingrotavas sienai
un mūrim, koka
žogam (NCS 0580Y80R vai
ekvivalenta), metāla
stabiem, rāmim
(RAL2005)
*(metāla stabi, rāmis
ir projekta teritorija)
Krāsošanas darbi*
*(metāla stabi, rāmis
4,40
116
510,40
ir projekta teritorija)
Betona bruģakmens izbūve
50,00
5
250,00
Zem soliem pie
skvēra celiņa
Asfaltbetona seguma izbūve 25,00
5
125,00
Zem garā sola
Betona apmales
25,15
15
377,25
Būvniecības žoga noma
2,00
57
114,00
Uz laukumu
(200m)
ierīkošanas laiku
Pacēlāja noma
70,00
2
140,00
Stabu un
rāmja
krāsošana
Solu rinda
2890,00
1
2890,00
Industriāli noturīgi
(metāls, koks), ar
atzveltni
Atkritumu urnas
Ar pelnu trauku
420,00
3
1260,00

Velostatīvi

97,00

3

291,00

Uzstādīšana

40,00

7

280,00

55,00

1

55,00

Skvēra stādījumu
atjaunošana

2000,00

1

2000,00

Norāžu stabs ar virzienu
norādēm

810,00

1

810,00

Konteineris un vecā seguma
utilizācija
PAVISAM KOPĀ BEZ PVN
PVN
PAVISAM KOPĀ AR PVN

400,00

1

400,00

Info stenda atjaunošana

Nerūsējoša tērauda,
U veida
Aktritumu urnas,
velostatīvi, norāžu
stabs
Mitrumizturīgs
finieris (9mm;
1680x660),
apdrukāts komatex
(5mm)
Stādījumu
sortiments, auglīgā
augsne, zāliena
sēklas u.c.
Cinkots stabs,
emaljētas norādes (7
gab.) ar uzrakstiem
no abām pusēm
Konteineris,
transports

37201,00
7812,21
45013,21

* vismaz 10% no projekta īstenošanas izmaksām
2. Ikgadējās uzturēšanas izmaksas (ja paredzamas) – ____ EUR
Skvērs ir esošs objekts un ikgadējā kopšana ir paredzēta noteiktā kārtībā (Rīgas
pilsētas apstādījumu teritorija). Pēc ierīkošanas papildu kopšanai nāk klāt vēl vienas
atkritumu urnas iztukšošana.
* Skvēra vertikālo virsmu krāsošana ir neatņemama projekta sastāvdaļa, taču ir
jāvienojas, ka to var darīt pašvaldība. Atbilstoši lēmumam šī tāmes pozīcija ir maināma.

