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Kāds ir steidzamākais darbs (problēma) 
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Pārvaldes darba sakārtošana

Kultūrvēsturisko objektu sakārtošana

Ražošanas attīstīšana

Bezdarba līmeņa samazināšana

Infrastruktūras sakārtošana

Sporta infrastruktūras attīstīšana

Citi ierosinājumi



Uzņēmēju, iedzīvotāju norādes uz slikto ceļu un ielu stāvokli, pašvaldības prioritāte – tūrisma attīstība,

nepieciešamā investoru piesaiste, bezdarba līmenis: tas viss ir licis pašvaldībai straujiem soļiem domāt par novada

ceļu un ielu infrastruktūras plānveidīgu sakārtošanu. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus (plānveidīgi sakārtotu

Alūksnes pilsētas ielas), attīstītu esošo uzņēmējdarbību, piesaistītu jaunus investorus, tūristus, nodrošinātu vietējo

iedzīvotāju mobilitāti, drošu satiksmi, padarītu pievilcīgu novada centru, ir izstrādāta Alūksnes pilsētas ielu

rekonstrukcijas programma un plāns 2016.-2030.gadam.

Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcijas programma sastāv no četrām daļām: vispārīgās daļas, ekonomikas

daļas, aprēķinu daļas un grafiskās daļas. Vispārīgā daļa ietver skaidrojumus par galvenajiem pieņēmumiem un

pamatojumiem uz kuriem ir balstīta rekonstrukcijas programmas un plāna izstrāde. Ekonomikas daļā ir detalizēti

atspoguļotas nākotnē paredzamās ielu rekonstrukcijas izmaksas, to veidošanās principi un paredzamie

sadārdzinājumi. Aprēķinu daļā ir veikts detalizēts piecu definēto tipveida segas konstrukciju aprēķins ar visām

nepieciešamajām pārbaudēm atbilstoši ceļu projektēšanas noteikumiem „Nestingās ceļa segas projektēšanas

metodika”. Grafiskajā daļā ir attēlots ielu segumu tehniskais stāvoklis apsekošanas laikā, perspektīvā veicamo

darbu plāni un dažādi nākotnē pielietojamie tipveida risinājumi.



Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcijas programma izstrādāta pamatojoties uz detalizētu esošo ielu tehniskā stāvokļa

analīzi, par pamatkritērijiem pieņemot ielas nozīmi, kopējo automašīnu intensitāti, kravas transporta intensitāti,

tehnisko stāvokli, blakus esošās teritorijas apbūves īpatnības un principus, sabiedriski nozīmīgu būvju tuvumu.

Rekonstrukcijas programmas ietvaros visas ielas nosacīti iedalītas divās lielās grupās – viena grupa, kurai nav

nepieciešams veikt (ielas segums labā stāvoklī) vai arī netiks paredzēti rekonstrukcijas darbi programmas ietvaros

(grants seguma ielas pilsētas robežu tuvumā, nelielās ielas dārziņu apbūves teritorijās), otra grupa ietver ielas, kurām ir

paredzēti dažāda rakstura rekonstrukcijas darbi. Pēdējai no grupām ir izvēlēti tehniskie risinājumi, kas vislabāk atbilst

pašvaldības finansiālajām iespējām.

Būvniecības darbu vienību izcenojumi pieņemti saskaņā ar Latvijas Valsts ceļu mājas lapā publiskoto informāciju par

vidējām būvniecības darbu izmaksām ceļu rekonstrukcijas darbiem 2013.gada būvniecības sezonā. Veikta izcenojumu

salīdzināšana ar faktiskajām būvniecības izmaksām nesen realizētos vai realizācijas procesā esošos ielu rekonstrukcijas

objektos Alūksnes pilsētā.



IELU REKONSTRUKCIJAS IZMAKSU KOPSAVILKUMS

Paredzamais 

būvniecības 

laiks

No (gads)

ES + pašvaldības 

finansējums (TP 

realizācija)

Pašvaldības finansējums 

(virsmas apstrāde, asfalta 

virskārtu atjaunošana)

1 2016 549 624€                                  76 274€                                    625 898€        44 690€          

2 2017 960 406€                                  95 281€                                    1 055 688€     99 287€          

3 2018 1 081 931€                               87 208€                                    1 169 139€     135 790€        

4 2019 1 040 327€                               100 205€                                  1 140 532€     157 055€        

5 2020 1 138 072€                               137 661€                                  1 275 734€     202 503€        

6 2021 1 181 378€                               124 876€                                  1 306 254€     234 150€        

7 2022 1 680 477€                               159 073€                                  1 839 550€     366 570€        

8 2023 -€                                           135 487€                                  135 487€        29 645€          

9 2024 1 009 255€                               130 299€                                  1 139 554€     271 049€        

10 2025 370 404€                                  121 820€                                  492 224€        126 228€        

11 2026 -€                                           139 946€                                  139 946€        38 426€          

12 2027 -€                                           111 454€                                  111 454€        32 575€          

13 2028 -€                                           130 589€                                  130 589€        40 422€          

14 2029 -€                                           142 810€                                  142 810€        46 610€          

15 2030 6 590 492€                               -€                                           6 590 492€     2 259 253€     

KOPĀ, bez PVN 15 602 366€                            1 692 985€                                €   17 295 351 4 084 253€     

PVN 3 276 497€                               355 527€                                   €     3 632 024 857 693€        

KOPĀ, ar PVN 18 878 863€                            2 048 512€                                €   20 927 375 4 941 946€     

Kopējās 

izmaksas      
(tai skaitā 

inflācijas 

sadārdzinājums)

Kopējās 

izmaksās 

iekļautās 

inflācijas 

sadārdzinājums

Paredzamās būvniecības izmaksas, tai skaitā 

prognozētās inflācijas sadārdzinājums uz paredzēto 

būvniecības laiku EUR (bez PVN)
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KOPSAVILKUMS
Izstrādātā Alūksnes pilsētas ielu rekonstrukcijas programma un plāns ir plānveidīgs
mērķa (plānveidīgi sakārtotas Alūksnes pilsētas ielas) sasniegšanas instruments, ar kuru
skaidri nodefinēti veicamie darbi un pasākumi Alūksnes pilsētas ielu sakārtošanai
noteiktā laika periodā.

Kā sasniedzamie rezultāti un rādītāji, realizējot programmu un plānu, būs:

1. sakārtotas Alūksnes pilsētas ielas

2. droša satiksme

3. paaugstināta iedzīvotāju mobilitāte

4. atbalsts uzņēmējdarbībai

5. pievilcīgāka vide tūristiem, investoriem un iedzīvotājiem
Projekta «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 
uzlabošana» ieguvumi: pieredze, datu bāzes, Alūksnes pilsētas ielu 

rekonstrukcijas programma un plāns

PALDIES!


