Līvā u ovada pašvaldības i tegrētās attīstības progra

a

9-2025.gadam.

GALA REDAKCIJA
Apstipri āts ar Līvā u ovada do es

.gada

.fe ruāra sēdes lē u u Nr. -7.

INVESTĪCIJU PLĀNA PIELIKUMS NR.2.
PROJEKTI LATGALĒ UN ALŪKSNES NOVADĀ
N.p.k.

2.

Projekta osauku s aktivitātes

PASĀKUMS . . . .
Pu liskās i frastruktūras
kvalitātes uzla oša a Līvā u
i dustriālās zo as
sas iedza ī ai u
uzņē ējdar ī as attīstī as
vei i āša ai
Latgales rī ī u plā a
prioritārais projekts Nr. . SAM
. . . aktivitātē, 3. kārtā)
APSTIPRINĀTS/REALIZĀCIJĀ

At ilstī a vidēja
ter iņa
prioritātē

Papildinātī a ar I dikatīvā su
citiem projektiem
(EUR)

a

Fi a šu i stru e ts, (EUR vai %)
Pašvaldī as
udžets

ES fondu
fi a sēju s
orādīt

Privātais
sektors

Citi
fi a sēju a
avoti orādīt

Projekta plā otie
dar ī as rezultāti
u to rezultatīvie
rādītāji

5.6.2.SAM
Teritoriju revitalizā ija, reģe erējot degradētās teritorijas at ilstoši pašvaldī u i tegrētajā attīstī as progra
ā .
Prioritāte
Nr.2.4.1.1.
Attie i ā ās
Attieci2 114 640.37
0
111 951.55
Radītas dar a
Nr.2.4.1.2.
izmaksas
ā ās
vietas –37
Nr.2.4.1.3.
izmaksas
(ERAF)
(Valsts
Nr.2.4.2.6.
2 487 812.20
udžeta
Piesaistītas
Nr.2.4.3.2.
261 220.28
dotā ija
i vestī ijas –
Nr.2.5.1.1.
2 114 640.37
Nr.2.5.1.3.
NeatNeattieciEUR
Nr.2.5.1.4.
tie i ā ās
ā ās
Nr.2.5.1.6.
izmaksas
izmaksas
Degradēto
teritoriju
61 706.14
61 706.14
samazi āju s
(ha) –
Visas
Visas
8.47 ha
izmaksas
izmaksas
Vei a ajā
kopā
kopā
2 549 518.34

322 926.42

Plā otais laika pos s
Projekta uzsākša as
datums

Projekta
reali-zā ijas
ilgums

2013

2020

At ildīgais par
projekta īste oša u
sadar ī as part eris

Līvā u ovada do e
sadar ī ā ar
uzņē ējie

aktivitātē ir
ietekme uz visu
Līvā u i dustriālo
zonu Nr.1.

Projekta idejas pamatojums:
Lielākie Līvā u ovada uzņē u i, kas odar i a lielāko skaitu dar i ieku, dar ojas Līvā u i dustriālajā zo ā turp āk – Līvā u IZ . Līvā u i dustriālās zo as teritorija vie lai īgi ir arī vie a o galve ajā pro le ātiskākajā
teritorijā pilsētā, et to ir iespēja s uzlūkot e tikai kā degradētu teritoriju, et tajā pašā laikā arī, kā ražoša as zo as ar jau ā iespējā u rezerves teritorijā , kuru iz a toša u ir iespēja s dažādot, oslogot, u pārdo āti
attīstīt, kā rezultātā, līdz ar Jersikas pagasta pievie oša u Līvā u ovada , Līvā u ovada pašvaldī a ir apzi ājusi epie ieša ās aktivitātes šīs teritorijas sakārtoša ai, kas iespēju ro ežās jau tiek veikts pašvaldī as udžeta ietvaros
– sākot ēji ga tikai sagatavoša ās dar i, kas ir teh iskās doku e tā ijas izstrādes aktivitātes.
Neskatoties uz to, ka Līvā u i dustriālajā zo ā ir epie ieša i ūtiski fi a siāli ieguldīju i i frastruktūras sakārtoša ai, šajā teritorijā šo rīd ar esošo odroši āju u izvietojies liels īpatsvars Līvā u ovada uzņē u u, dar ojas
vairāk kā
dažāda lielu a uzņē u u, kas aptver dažādas ozares, ir atpazīsta i e tikai Latvijā, et arī ārvalstīs, rada dar a vietas iedzīvotājie u
aksā odokļus valsts udžetā. I frastruktūras sakārtoša a u e ergoresursu
pieeja ī as vei i āša a ir svarīgs solis uzņē ējdar ī as attīstī as sek ēša ai Līvā u ovadā.
Tā kā Līvā u IZ atrodas aiz dzelz eļa lī ijas Rīga – Daugavpils, u lielākā daļa o Līvā u pilsētas iedzīvotājie tiek odar i āti Līvā u IZ esošajos uzņē u os, tad ieži vie dodoties uz/ o Līvā u i dustriālo zo u, iedzīvotāji šķērso
sliedes eatļautā vietā, ereti lie ot ze stāvošu vil ie u sastāvie , tādējādi riskējot ar dzīvī ā ir otikuši vairāki elai es gadīju i ar ietušajie . Lai radītu drošu u ērtu dzelz eļa šķērsoša u gājējie , velosipēdistie ,
odroši ātu vides pieeja ī u i valīdie u paaugsti ātu satiks es drošī as lī e i, sakārtojot velo rau ēju u gājēju plūs u pāri dzelz eļa uz Līvā u IZ, epie ieša s iz ūvēt gājēju pāreju virs sliežu eļie , veidojot tiešo pilsētas
savie oju u ar Līvā u i dustriālo zo u. Vei ot gājēju pārvada - tilta pāri dzelz eļa sliedē - iz ūvi, tiks izveidots tiešs pilsētas savie oju s ar i dustriālo zo u, odroši ot drošu dzelz eļa šķērsoša u u dar a vietu sas iedza ī u
iedzīvotājie .
Līvā u i dustriālās zo as attīstī as aktualitāte ir atspoguļota arī Līvā u ovada attīstī as plā oša as doku e tos: Līvā u ovada ilgtspējīgas attīstī as stratēģijā
.gada , Līvā u ovada teritorijas plā oju ā
.gada , Līvā u ovada pašvaldī as i tegrētajā attīstī as progra
ā
-2018.gada , tādā veidā uzsverot šīs teritorijas ozī īgu u uzņē ējdar ī as u dzīves vides kvalitātes uzla oša ai.
Līdz ši
ūtiski ieguldīju i, Līvā u i dustriālajā zo ā, av veikti, jo lielākā daļa šīs zo as līdz
.gada , otrai ad i istratīvi teritoriālajai refor ai, atradās itas pašvaldī as – Jersikas pagasta – teritorijā. Līvā u ovada pašvaldī a
jau vairākus gadus pievērš uz a ī u pilsētvides atjau oša ai, la iekārtoša ai u ilgtspējīgai attīstī ai, kā arī uzņē ējdar ī as i frastruktūras sakārtoša ai u uzņē ējie pievil īgas vides izveidei. Lai uzla otu Līvā u i dustriālās

1

Līvā u ovada pašvaldības i tegrētās attīstības progra

a

9-2025.gadam.

zo as sas iedza ī u u tādejādi vei i ātu uzņē ējdar ī as attīstī u, paaugsti ot Līvā u kā reģio ālā attīstī as e tra ko kurētspēju,
.gadā Līvā u ovada do e uzsāka i frastruktūras uzla oša as projekta realizā iju
uzņē ējdar ī as attīstī ai pilsētā pilsētas ielu u pieved eļa i frastruktūras uzla oša u uzņē ējdar ī as attīstī ai ozī īgās pilsētas vietās. Līdz ši jau ir atjau ots Stir u ielas u pašvaldī as eļa Jaudze i - Līvā i asfalta
segu s līdz savie oju a ar šoseju Līvā i - Preiļi, kas ļaus ovirzīt Līvā u i dustriālajā zo ā izvietoto uzņē u u kravas u vieglo auto ašī u tra zīta plūs u o Līvā u e tra, rau ot Preiļu u Rēzek es virzie ā. Līdz ar to, lai
vei i ātu Līvā u i dustriālās zo as sakārtoša u u uzņē ējdar ī as attīstī u, odroši ot sta dartie at ilstošu u pievil īgu uzņē ējdar ī as vidi esošajie u topošajie uzņē ējie u i vestorie , sek ējot uzņē ējdar ī as
aktivitāti Līvā u ovadā, epie ieša s veikt apjo īgu, siste ātisku u ko pleksu Līvā u ovada i dustriālās zo as sas iedza ī u u sakārtoša u uzņē ējdar ī as vides uzla oša ai.
Līvā u i dustriālās zo ā dar ojošos ko ersa tu aptaujas gaitā par i frastruktūras uzla oju u epie ieša ī u u vēla ajie rezultātie atzi a, ka tra sporta i frastruktūras sakārtoša a ir ūtisks ieguldīju s uzņē ējdar ī as
attīstī ai. Ikvie a uzņē ēja ir svarīga ērta tra sporta kustī a pa ielā u eļie , kas at ilst ūsdie u prasī ā . Šis jautāju s svarīgs ir arī uzņē u u klie tie u dar i iekie , ka ikdie ā epie ieša s okļūt uz ko krētu
uzņē u u, līdz ar to ļoti aktuāla ir gājēju ietvju, velo eliņu u apgais oju a sistē as sakārtoša a satiks es dalī ieku drošī as u ērtī as uzla oša ai. Ap ieri āti dar i ieki un klienti ir vitāli svarīgs osa īju s uzņē u a
veiks īgai dar ī ai u attīstī ai.
Projekta aktivitāšu pa atoju s:
Par . At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā

or atīvajā

prasī ā .

Par 2. Fabrikas iela Kadastra Nr.
, kopējā platī a ,
ha odroši a e tikai visas Līvā u i dustriālās zo as sasaisti ar Līvā u pilsētas e trālo daļu, et arī atrodas Līvā u rūp ie iskās ap ūves zo ā u tiek iz a tota
ga tra sporta, ga gājēju kustī ai. At ilstoši Teh iski eko o iskaja pa atoju a Līvā u pilsētas pieguļošās i dustriālās teritorijas i frastruktūras attīstī ai Fa rikas ielas asfalt eto a segu s ir līdz
etrus plats, kas kopu ā
ir ap ieri ošā stāvoklī, et segu s ir olietojies, vietā ir ojāts u ar plaisā , kas ir edrīšu veidoša ās dilu kārtā ēlo is, u , evei ot ielai uzla oša as dar us, ojāju i palieli āsies, tādējādi tiks paslikti āts ielas stāvoklis u
tās fu k io ālās īpašī as, kā arī palieli āsies segu a ekspluatā ijas iz aksas, jo ūs jāvei siste ātisks ielas ojāju u edrīšu aiztaisīša as ovērša as pro ess. Tā rezultātā ir epie ieša s veikt Fa rikas ielas asfalta dilu kārtas
o aiņu, lai uzla otu ielas stāvokli u ovērstu turp āku plaisu u edrīšu veidoša os. Ielai av arī eļa horizo tālo apzī ēju u, kas orādītu raukša as joslas u atdalītu stāvvietas, ir eregulārs apgais oju s, et atsevišķos
pos os apgais oju a av vispār. Asfalta segu a iz ūve prasa lielu kapitālieguldīju u sāku ā, et uzturēša as iz aksas sa azi ās vidēji par % gadā, jo eļa uzturēša ai ar el o segu u turp āko
gadu laikā, ūs
epie ieša as tikai atjau ot horizo tālo apzī ēju u ielai u uzturēša as dar us zie as periodā.
Fa rikas ielai av velo eliņu, u ielas vie ā pusē atrodas pre īzi e oro ežota gājēju ietve ar vietā

pil ī ā sa rukušu asfaltbetona segu u, sa iedriskā tra sporta vie īgais to apzī ēju s ir at ilstoša eļa zī e.

Lietus ovadīša as sistē a ir slēgta tipa, et gūlijas ir aizsērējušas u pil vērtīgi efu k io ē, ūde s ovadīša a tiek paredzēta projektējot lietus ūde s uztvērējakas u
Pa atojoties uz visie

iepriekš

i ētajie

eto a skatakas, kuras pieslēgtas esošaja

kolektora .

apstākļie , epie ieša s sakārtot tra sporta kustī u uz Līvā u i dustriālo zo u, orga izēt gājēju, velo kustī u, odroši āt satiks es drošī u u ko fortu, vides pieeja ī u.

Kopējais garu s, kuru tiek plā ots pār ūvēt, ir 579 m. Novērtējot esošo situā iju, tiek paredzēts o ai īt ielas asfalta dilu kārtu 579 garu ā, iz ūvēt ,
asfaltbetona u ruģa segu u, savie ojot to ar Sta ijas ielas u Celt ie ī as ielu ietvē . Paredzēts iz ūvēt autostāvvietas ielas alās, kā arī ielas apgais oju u.

platu gājēju ietvi u

,

platu apvie oto gājēju, velo eliņu ar

Vei ot Fa rikas ielas pār ūves dar us, esošās gaisvadu lī ijas tiks pār ūvētas ka eļos, et vājstrāvu ko u ikā ijas tiks pār ūvētas vietās, kur ūvdar u zo a šķērso ko u ikā ijas, u dar i tiks veikti saskaņā ar ko u ikā iju
īpaš ieku izdotajie teh iskajie
oteiku ie . Paredzēta teleko u ikā iju ka eļa ievietoša a aizsargčaulā.
Aktivitāte aprakstīta u she atiski attēlota arī
kas tika aktualizēts.

.gadā izstrādātajā Teh iski eko o iskajā pa atoju ā Līvā u pilsētas pieguļošās i dustriālās teritorijas i frastruktūras attīstī ai, kā arī aktivitātei ir izstrādāts Teh iskais projekts,

Pie ko krētās ielas atrodas ne tikai jau ap ūvētas teritorijas uzņē ējdar ī ai, et arī eap ūvētas rīvas teritorijas, ko iespēja s attīstīt uzņē ējdar ī as veikša ai, u Fa rikas iela odroši a savie oju u ar Mazo fa rikas ielu,
kuras teritorijā arī orisi ās uzņē ējdar ī a.
Par 3. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā

or atīvajā

prasī ā .

Par 4. Sta ijas iela Kadastra Nr.
u Nr.
, ar kopējo platī u ,
ha ir tra zītiela, kas savie o Līvā us u Preiļus, u ir valsts auto eļa P sāku s, kā arī odroši a Līvā u pilsētas e trālās daļas sasaisti
ar Līvā u i dustriālo zo u. Ielas segu s ir olietojies u sadrupis, u apakšze ju iz ūves ko u ikā iju vietās ir iesēdušās tra šejas, kā arī aiz dzelz eļa pār rauktuves av gājēju ietves līdz pat pilsētas ro ežai. Ar ielas pār ūvi tiks
odroši āta Līvā u i dustriālās zo as sas iedza ī a, Līvā u pilsētā perspektīvajai satiks es i te sitātei u sastāva at ilstoša slodžu izturī a, satiks es drošī as lī e is, vides pieeja ī a, kā arī gājēju, velosipēdistu u
autobrau ēju ko forts u drošī a.
Sta ijas ielā paredzēts iz est telefo a ka eļus o ūvdar u zo as iz ūvējot jau u ka alizā iju, kā arī vei ot teleko u ikā iju aku regulēša u u ka eļu aizsardzī u ar šķeltajā
pret paze es ka eļu lī iju.

aurulē , kā arī ir paredzēts o ai īt gaisa vada lī iju

Aktivitātei ir izstrādāts Teh iskais projekts. Pie ko krētās ielas atrodas e tikai jau ap ūvētas teritorijas uzņē ējdar ī ai, et arī eap ūvētas rīvas teritorijas, ko iespēja s attīstīt uzņē ējdar ī as veikša ai.
Par . At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā

or atīvajā

prasī ā .

Par . At ilstoši projekta ies iegša as osa īju ie .
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Par . At ilstoši projekta attie i ā ī as osa īju ie .
Par . At ilstoši projekta osa īju ie .
Par 9. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā

or atīvajā

prasī ā .

Par 10. Līvā u IZ, kurā dar ojas Līvā u ovada lielākie uzņē u i, u kas odar i a lielāko skaitu dar i ieku, atrodas aiz dzelz eļa lī ijas Rīga – Daugavpils. Tā kā Līvā i ir ievēroja s dzelz eļa satiks es ezgls, tad pilsētas teritorijā
pie dzelz eļa sta ijas ir iz ūvēti paralēli sliežu eļi, uz kurie
ieži stāv vil ie a sastāvi to savstarpējās ai īša ās laikos. Pilsētas e trā uz auto eļa P Līvā i – Preiļi atrodas vie a o dzelz eļa pār rauktuvē , pa kurā sliedes
drīkst šķērsot ga autotra sports, ga gājēji u velosipēdisti. Attālu s o Līvā u IZ līdz e tra dzelz eļa pār rauktuvei ir ~ , k , aptuve i tāds pats attālu s līdz dzelz eļa pār rauktuvei ir arī o lielākā Līvā u daudzdzīvokļu āju
rajo a dzīvoja ais rajo s u i dustriālā zo a atrodas vie s otra pretī, dzelz eļa pretējās pusēs . Gājēji u velo rau ēji, ieži vie dodoties uz/no Līvā u IZ, šķērso sliedes eatļautā vietā, ereti lie ot ze stāvošu vil ie u
sastāvie , tādējādi riskējot ar dzīvī ā ir otikuši vairāki elai es gadīju i ar ietušajie . Lai radītu drošu u ērtu dzelz eļa šķērsoša u gājējie , velosipēdistie , odroši ātu vides pieeja ī u i valīdie u paaugsti ātu
satiks es drošī as lī e i, sakārtojot velo rau ēju u gājēju plūs u pāri dzelz eļa uz Līvā u i dustriālās zo as Fa rikas u Celt ie ī as ielu, epie ieša s iz ūvēt gājēju pāreju virs sliežu eļie , veidojot tiešo pilsētas savie oju u
ar Līvā u i dustriālo zo u, t.i., dzelz eļa pārvada iz ūve gājējie
odroši ās fu k io ālo savie oju u ar degradēto teritoriju. A os pārvada galos tiks ovietotas tērauda kāp es u tērauda ra pas velo rau ējie , ilvēkie ar
ratiņie u ilvēkie ratiņkrēslos. I teresi par dzelz eļa pārvada iz ūvi gājējie u par tā epie ieša ī u ir izrādījuši ga ko ersa ti, ga iedzīvotāji. Iz ūvētais pārvads ūs pašvaldī as īpašu s.
Par

.At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā

or atīvajā

prasī ā .

Par 12. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā

or atīvajā

prasī ā .

Par

or atīvajā

prasī ā .

. At ilstoši liku doša ai u pastāvošajā

Par . Celt ie ī as iela ir uzskatā a kā Fa rikas ielas loģisks turpi āju s u atrodas Līvā u rūp ie iskās ap ūves zo ā. Celt ie ī as iela ir , līdz ,
etru plata u at ilst asfalt eto a segu a eļa ar NP . Celt ie ī as ielas
asfalt eto a segu s visā tās pos ā ir vērtēja s ļoti slikts – segu a ojāju u pakāpe ir liela u , apjo s ievēroja s, segu s praktiski ir sa ru is. Defekti ievēroja i paslikti a segu a ekspluatā ijas īpašī as u var izraisīt turp āku
segas sagrūšanu – plā ots veikt ielas pār ūvi
garu ā. Ietves asfalt eto a sega ir sliktā stāvoklī. Celt ie ī as ielā av arī velo eliņa, kaut arī tajā ir vēroja a ūtiska velo satiks e. Vasaras sezo ā vidēji die aktī pa
Celt ie ī as ielu pārvietojas
līdz
velosipēdi – plā ots veikt gājēju/velosipēdistu eliņa iz ūvi o Pk + līdz Pk + paredzēts iz ūvēt apvie oto gājēju u velosipēdistu eliņus la ajā u kreisajā pusē, o Pk +
pē
ie rauktuves uz Celt ie ī as ielas teritoriju eliņš paredzēts ielas kreisajā pusē. Aktivitātei ir izstrādāts Teh iskais projekts. Pie ko krētās ielas atrodas e tikai jau ap ūvētas teritorijas uzņē ējdar ī ai, et arī eap ūvētas rīvas
teritorijas, ko iespēja s attīstīt uzņē ējdar ī as veikša ai.
Lietus ūde s ovadīša as sistē a ir vaļēja tipa. Iepriekš uzskaitītie eļu daļas defekti lielā ērā ir radušies, jo ielā
etiek odroši āta ūde s ovadīša a. No ales atrodas augstāk par asfalta segu u, u uz tā
apaugu s, kas aiztur ūde i u eļauj ta
ote ēt o rau a ās daļas. Visā esošajā plaisā ēlo is ir sliktā ūde s ovadīša a o ielu ko struk ijā – plā ota slēgta tipa lietus ka alizā ijas iz ūve.
Apgais es sta i ir orāli ove ojuši. Ir vēroja a ele e tu korozija. Gais ekļi ir ūsdie u elektrī as patēriņa or ā
eat ilstoši. Tie visi ir ātrija gāzizlādes tipa gais ekļi ar
gais ekļi, tādējādi, ūtiski uzla ojot apgais oju a lī e i.
Prioritāte
Nr.2.4.1.1.
Iz aksas kopā
Nr.2.4.1.2.
5124.70
Nr.2.4.1.3.
Nr.2.4.2.6.
Fabrikas ielas
Attie i ā ās
Nr.2.4.3.2.
būvprojekta
izmaksas
Fabrikas ielas ūvprojekta
Nr.2.5.1.1.
aktualizā ija u
5 108.81
1.
aktualizā ija u
552.31
4 342.49
0
229.90
Nr.2.5.1.3.
autorautoruzraudzība
Nr.2.5.1.4.
uzraudzī a
NeatNr.2.5.1.6.
tie i ā ās
Izmaksas
15.89
Veikta Fabrikas
ielas
Fa rikas ielas lietus ūde s
ka alizā ijas
ka alizā ijas iz ūve u asfalta
iz ūve u
segu a atjau oša a
asfalta seguma
atjau oša a
355 180.69
2.
37 293.97
301 903.59
0
15 983.13
Veikta Fabrikas
ielas gājēju
Fa rikas ielas gājēju ietvju u
ietvju,
velo eliņa iz ūve
velo eliņa
iz ūve

W jaudu – tiks uzstādīti
2013

2020

ir izveidojies augu

jau i

W jaudas LED

Līvā u ovada do e
sadar ī ā ar
uzņē ējie
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Veikta Fabrikas
ielas apgaismoju a sistē as
pār ūve

Fabrikas ielas apgaismojuma
sistē as pār ūve
Fa rikas ielas elektrī as
pār ūve

30 723.42

3 225.96

26 114.91

0

1 382.55

Veikta Fabrikas
ielas elektrī as
pār ūve

1186.29

1186.29

0

0

0

Veikta Fabrikas
ielas VST
pār ūve

751.27

4 191.83

0

221.92

Veikta Stacijas
ielas
ūvprojekta
uzraudzī a

Fa rikas ielas VST pār ūve
(neattie i ā ās iz aksas

Iz aksas kopā
5165.02

3.

Stacijas ielas ūvprojekta
autoruzraudzī a

Attie i ā ās
izmaksas
4 931.56

Sta ijas ielas pār ūve

Neattiei ā ās
izmaksas
233.46
Iz aksas kopā
768 038.66

Sta ijas ielas gājēju ietvju,
velo eliņa iz ūve

4.

Stacijas ielas apgaismojuma
sistē as
pār ūve
Sta ijas ielas lietus ūde s
ka alizā ijas sistē as pār ūve
Sta ijas ielas elektrī as
pār ūve
Sta ijas ielas VST pār ūve

Attie i ā ās
izmaksas
767 956.31

Veikta Stacijas
ielas pār ūve

80 717.77

652 762.86

0

34 558.03

5707.34

46 202.24

0

2446.00

13 220.94

107 026.59

0

5666.11

21 162.67

2 222.08

17 988.27

0

952.32

45 846.10

45 846.10

0

0

0

5 210.35

31 686.73

0

1 677.53

Neattieciā ās
izmaksas
82.35
54 355.58

125 913.64

(neattie i ā ās iz aksas

5.

Būvuzraudzī a

Iz aksas kopā
38 574.61
Attie i ā ās

Veikta Stacijas
ielas gājēju
ietvju,
velo eliņa
iz ūve

Veikta Stacijas
ielas apgaismoju a sistē as
pār ūve
Veikta Stacijas
ielas ūde s
kanalizā ijas
sistē as
pār ūve
Veikta Stacijas
ielas elektrī as
pār ūve
Veikta Stacijas
ielas VST
pār ūve
Veikta ūvuzraudzī a
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izmaksas
37 278.50
Neattieciā ās
izmaksas
1 296.11
6.

Iz aksu u ieguvu u a alīzes
izstrāde

2 152

225.96

1 829.20

0

96.84

7.

Neparedzētie izdevu i

67 853.02

7 124.57

57 675.07

0

3 053.38

8.

I for atīvie u pu li itātes
pasāku i

1 000

105.00

850.00

0

45.00

Izstrādāta
izmaksu un
ieguvumu
a alīze
Realizēti
eparedzētie
izdevumi
Veikti
i for atīvie u
pu li itātes
pasāku i

Izmaksas
kopā
5 059.15

9.

10.

Dzelz eļa pārvada iz ūves
autoruzraudzī a

Dzelz eļa pārvada iz ūve
gājējie Līvā u pilsētā

Attie i ā ās
izmaksas
5 048.53
Neattieciā ās
izmaksas
10.62
Izmaksas
kopā
734 497.67
Attie i ā ās
izmaksas
732 933.54

540.72

4 291.25

0

227.18

Veikta dzelz eļa
pārvada
iz ūves
autoruzraudzī a

78522.15

622 993.51

0

32 982.01

Veikta dzelz eļa
pārvada iz ūve
gājējie Līvā u
pilsētā

1 901.07

15 087.20

0

798.73

Veikta ūvuzraudzī a

Neattieciā ās
izmaksas
1564.13
Izmaksas
kopā
17 787

11.

Dzelz eļa pārvada iz ūves
ūvuzraudzī a

Attie i ā ās
izmaksas
17 749.65
Neattieciā ās
izmaksas
37.35
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Izmaksas
kopā
3 720.74

12.

Celt ie ī as ielas posma
ūvprojekta un ūvprojekta
ekspertīzes izstrāde, autoruzraudzī a

Attie i ā ās
izmaksas
3 562.52

532.29

3 028.14

0

160.31

Veikta
Celt ie ī as
ielas
ūvprojekta
izstrāde,
ekspertīze u
autoruzraudzī a

728.12

4 142.24

0

219.30

Veikta
Celt ie ī as
ielas ūvuzraudzī a

11 251.28

Veikta
Celt ie ī as
ielas posma
pār ūve t.sk.
gājēju ietvju u
velo eliņa
iz ūve, posma
lietus ūde s
ka alizā ijas
jau ūve, apgaismojuma
pār ūve)

Neattieciā ās
izmaksas
158.22
Izmaksas
kopā
5089.66

13.

Celt ie ī as ielas pos a
ūvuzraudzī a

Attie i ā ās
izmaksas
4 873.23
Neattieciā ās
izmaksas
216.43
Izmaksas
kopā
261 087.72

14.

Celt ie ī as ielas pos a
pār ūve t.sk. gājēju ietvju u
velo eliņa iz ūve, posma lietus
ūde s ka alizā ijas jau ūve,
apgais oju a pār ūve)

Attie i ā ās
izmaksas
250 028.53
Neattieciā ās
izmaksas
11 059.19

37 312.19

212 524.25

0
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