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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  8 264,46 1 8 264,46       
            

 Demontāžas  1,24 3700 4 586,78       

 un sagatavošanas darbi          
 Celiņa segums - asfalts 18,18 906,6 16 484,38 nesošā konstrukcija  

       12 cm; asfalts 4 cm  

       (N-III  klase)…  

       nesošo konstrukciju  

       var  taisīt no  

       reciklētiem    

       būvgružiem,  kas  

       iegūti no demontāžas  

       šinī objektā)   
 Celiņa  apmales 6,61 494,3 3 268,32 celiņa apmaļu izbūve  

 1000x200x80 mm     (apmali var neveidot  

       visā garumā…)   
 Betona plākšņu segums 16,53 602,9 9 965,26 betons C30/C37 ar 8  

 laukumos     mm šķembām 60 m3  

       ar transportēšanu  

       (apm. 5000 eur t.i. 8  

       eur/m2)    
 Betona plākšņu krāvums 16,53 107,7 1 779,83 tieši  tāpat kā 3.  

 nogāzē      punkts     
 Šķembu / grants segums 5,79 58,2 336,53 var   izmantot  
       reciklētus  būvgružus  

       no demontāžas šinī  

       objektā    
 Zāliens   3,31 753,1 2 489,45 var  visur nesēt  
       zālienu… un nav  

       obligāti ielabot  

       augsni     
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Kokaugu dzīvžoga stādījumi 20,66 112,0 2 313,70 125 gab. stādi un 

       stādīšana    
Celiņu un laukumu segumu 8,26 1000,0 8 264,46 aprēķinā  iekļauta 

krāsa       visa   veloceliņa 

       krāsošana, gājēju 

       celiņā  paredzēti 

       uzkrāsoti elementi, 

       aktīvajā zonā krāsoti 

       betona   segumu 

       laukumi un elementi 

       utt.)      
Labiekārtojuma elements  - 6 198,35 1,0 6 198,35 cinkota   metāla 

šūpoles miera zonā     konstrukcija  ar 

       virvju  elementiem 

       (izmantot sertificētu 

       rotaļu   iekārto 

       ražotāju  elementus, 

       piem., KOMPAN) 
Sēdelementi - koka bluķi, 206,61 7,0 1 446,28 mizotu koka bluķu 

apstrādāti dabīgas formas    "pilsētiņa"   

stumbri       sēdēšanai,   

       rāpeleēšanai utt.  
Ceļa apmale   11,57 13,0 150,41 lai   norobežotu 

       brauktuvi   no 

       publiskās ārtelpas 

Keramzīta bloku siena h=3 82,64 33,9 2 802,40 Bauroc Rocklite 300 

m       mm bloks ar līmjavu 

       un līmēšanu (+ 

       pamats) jāskatās vai 

       visā garumā vajag 

       3m augstu sienu pret 

       angāru…)   
Paneļu žogs    11,57 125,8 1 455,22 rēķināts  2d paneļu 

       žogs ar stabiem bez 

       pasētas  1,6 m 

       augstumā   ar 

       montāžu     
Apgaismojums   247,93 14 3 471,07 rēķināti cinkoti stabi 

       5  m augstumā un 

       vienkāršs gaismeklis 

       ar  17  m  soli  +  2 

       prožektori   

       labiekārtotajās  

       zonās   +  ELT 

pieslēgums… 

PAVISAM KOPĀ BEZ PVN 72 480,85 

PVN 16 184,20 

PAVISAM KOPĀ AR PVN 88 665,06 

* vismaz 10% no projekta īstenošanas izmaksām


