
APSTIPRINĀTA 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada  28. februāra  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 4,   9. §) 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņas izlietošanas programma trīs gadiem (2019-2021) 

 

 

           Kopējais autoceļu garums – 179,672 km 

           Tai skaitā: 

           Melnais segums – 23,414 km 

           Grants segums – 107,323 km 

           Bez seguma – 48,935 km 

 Finansējums gadā – 154264,00  EUR  

 Atlikums no 2018. gada – 44175,70 EUR 

           Kopējais finansējums 2019. gadā – 198439,70 EUR  

 

N.p.k. Izdevuma veids 

2019.  

gadā plānotie 

izdevumi 

 (EUR) 

2020. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

2021. 

 gadā plānotie 

izdevumi  

(EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti, ņemot vērā 2018.gada ceļu ziemas un 

vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana 

ziemā 
11499,00 11500,00 12075,00 Sniega tīrīšana – 179,672 km x 2gāj.x vidēji  4 reizes 

sezonā(Dec. Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1033,21 500,00 525,00 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. Satiksmes 

organizācija 
483.52  500,00  525,00 Ceļa zīmju un stabu iegāde – 4. gab.(vidēji gadā sabojāto 

un no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 120,88 EUR 



3. Seguma uzturēšana 22680,00 22680,00 23814,00 Ceļu klātnes greiderēšana(novada autoceļi ar grants 

segumu un bez seguma) 405 km.gāj. x 4 x 14.00 EUR 

42500,00  36480,00  38304,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana pavasarī ar grants 

šķembu maisījumu –1700 m3 x 25.00  EUR 

25000,00  19520,00  20496,00 Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana rudenī ar grants 

šķembu maisījumu –1000 m3 x 25.00 EUR 

46800,00  42000,00  44100,00 Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1800 m2 x 26.00 EUR 

      

24000,00   Ceļa dubultās virsmas apstrāde uz autoceļa Au14 posmā 

 

4. Ceļu kopšana 4600,00 4600,00 4830,00 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 

EUR sezonā ceļu malās 

 1058,00 1111.00 Mehanizēta krūmu pļaušana vidēji –36 km x1 reizi x 43.56 

EUR sezonā ceļu malās 

5. Rezerves fonds 19843,97 15426,00 

 

16197,00 10% neplānotu, nekavējošu darbu veikšanai, ārkārtas vai 

avārijas seku likvidēšanai/novēršanai autoceļos 

 Kopā: 198439,70 154264,00 161977,00  

    

  

 

              Ja piešķirtais mērķdotācijas palielinās, vai tiek samazināts, tad autoceļu fonda izlietojuma  programmā tiek veiktas korekcijas to papildinot 

ar   papildus darbiem, vai arī kādu no šajā programmā iekļautajiem darbiem finansējot no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2020. gadam (iepriekšējā gada līmenī) -154264,00  EUR 

             Mērķdotāciju apjoma prognoze 2021. gadam (5% pieaugums salīdzinot ar 2020. gadu) - 161977,00  EUR 

 

             Plānu sastādīja:    M. Berlands                                

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                                          Dace Reinika         


