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APSTIPRINĀTA 

ar Tērvetes novada domes 2021. gada 25. februāra  

sēdes lēmumu  (protokols Nr.4, 4. §) 

 

Tērvetes novada 

autoceļu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas  

 izlietošanas programma 2021. gadam 

 

 

           *Kopējais autoceļu garums – 140.98 km 

           tai skaitā: 

           Melnais segums – 22.28 km 

           Bruģis (t. sk. bet. plātnes) – 0.76 km 

           Grants segums – 108.20 km 

           Bez seguma – 9.74 km 

  *Ielas- 0.335 km 

    tai skaitā: 

Grants segums – 0,355 km 

*Finansējums gadā –165 669.00 EUR  

*Atlikums no 2020. gada – 26 009.93 EUR 

          *Kopējais finansējums 2021. gadā –  191 678,93 EUR  

 

N.
p.
k. 

Izdevuma veids 

 
Pānotie izdevumi 

 (EUR) 

Piezīmes 

(aprēķini veikti ņemot vērā 2020.gada ceļu ziemas un vasaras ikdienas uzturēšanas darbu aptuvenās 

izmaksa ) 

1. Ceļu uzturēšana ziemā 
9 044,80 

Sniega tīrīšana – 141,335 km x 4gāj.x vidēji  2 reizes sezonā(Janv. Febr. ½ Marts) x 8,00 EUR 

1 033,20 Smilts kaisīšana – 60.00 km. gāj. x 17.22 EUR 

2. Satiksmes organizācija 
695,19 

Ceļa zīmju un stabu iegāde –9. gb.(vidēji gadā sabojāto un no jauna uzstādāmo zīmju skaits) x 92.25 EUR 

1 924,34 Ātrumvaļņu izbūve uz autoceļa Te24  
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3. Seguma uzturēšana 

28 832,34 
Ceļu klātnes greiderēšana(visi novada autoceļi ar grants segumu un bez seguma) 424,005 km.gāj. x 4 x 
17.00 EUR 

                   

41720,00 

Asfalta bedrīšu remonts pavasarī–1490 m2 x 28.00 EUR 

                 48628,51 
Ceļa seguma mehanizēta atjaunošana vasara rudens periodā ar grants šķembu maisījumu – apm.1280 
m3 x 38.00  EUR 

24 400,00 
Autoceļa Au14-80m ;Te02-290m;Te03-240m posmu dubultā virsmas apstrāde (1 m2 x 10.00 EUR) 

4. Ceļu kopšana 4 600,00 Mehanizēta zāles pļaušana vidēji - 500 km 2 reizes x  4.60 EUR sezonā ceļu malās 

5 
Autoceļu caurteku, tiltu 
uzturēšana  

18 815,50 Autoceļš Te05-tilta remonts (pirmā kārta) 

11 985,05 Inventarizācijas otrā kārta: autoceļu vērtības noteikšana un datu ievade tiešsaistes kartogrāfiskajā 

 Kopā: 191 678,93  

               

             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 

 

        

         Sastādīja I.Ručevskis 

 

 

        Domes priekšsēdētāja                                                                                                                           Dace Reinika 


