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Dar ī as osauku s
Rūp ie ī as ielas
rekonstrukcija

Liepājas ielas
reko struk ija pos ā
o Raiņa ielas līdz
tiltam

Raiņa ielas
reko struk ija pos ā
o Liepājas ielas līdz
Dagdas ielai

1. Maija ielas
reko struk ija pos ā
o Baz ī as ielas līdz
M.Ezerkrasta ielas un
o Kr.Baro a ielas līdz
Tirgus ielai

Dar ī as apraksts
Noslēgts uzņē u a līgu s ar ūvdar u izpildītāju – SIA „ĶEKAVAPMK”, kas veiks visus ta paredzētos dar us. Aktivitātes ietvaros
tiks reko struēta Rūp ie ī as iela
garu ā, tiks iz ūvēts ielas
segu s, tiks uzstādītas lietus ūde s ka alizā ijas lūkas, tiks ierīkots
ielas apgais oju s, u tiks pār ūvēta elektroapgādes sistē a
(nepalielinot elektrosistē as apkalpes jaudu .
Noslēgts uzņē u a līgu s ar ūvdar u izpildītāju – SIA „Ceļi u
Tilti”, kas veiks visus ta paredzētos dar us. Aktivitātes ietvaros tiks
reko struēta Liepājas iela
garu ā. Paredzēts veikt šādus
dar us: ielas segu a iz ūvi, trotuāru iz ūvi, lietus ūde s ka alizā ijas
iz ūvi, ielas apgais oju a iz ūvi, elektroapgādes sistē as pār ūvi,
sakaru ko u ikā iju pār ūvi.
Noslēgts uzņē u a līgu s ar ūvdar u izpildītāju – PS „Matthai
Latvija u Matthai Bauu ter eh e ”, kas veiks visus ta paredzētos
dar us. Aktivitātes ietvaros tiks reko struēta Raiņa iela pos ā o
Liepājas ielas līdz Dagdas ielai
garu ā. Paredzēts veikt šādus
dar us: ielas segu a iz ūvi, trotuāru iz ūvi, lietus ūde s ka alizā ijas
iz ūvi, ielas apgais oju a iz ūvi, sakaru ko u ikā iju pār ūvi,
elektroapgādes sistē as pār ūvi, ūde svada pār ūvi.
Pē reko struēja ā Raiņa ielas pos a iedzīvotāju lūgu a tiks
iz ūvēta ka alizā ijas sistē a.
Noslēgts uzņē u a līgu s ar ūvdar u izpildītāju – PS „Saldus
eļi ieks – Tal e”, kas veiks visus ta paredzētos dar us. Aktivitātes
ietvaros tiks reko struēta . Maija iela pos ā o Baz ī as ielas līdz
M.Ezerkrasta ielas u
o Kr.Baro a ielas līdz Tirgus ielai
garu ā. A os pos os paredzēts veikt šādus dar us: ielas segu a
iz ūvi, trotuāru iz ūvi, lietus ūde s ka alizā ijas iz ūvi, ielas
apgais oju a iz ūvi, sakaru ko u ikā iju pār ūvi, elektroapgādes
sistē as pār ūvi.
. Maija ielas pos ā o Baz ī as ielas līdz M.Ezerkrasta ielai ir
paredzēts reko struēt ūde svada tīklu.

Ezera šķērsielas
rekonstrukcija

Noslēgts uzņē u a līgu s ar
ūvdar u izpildītāju – SIA
„Le
i kai e Latvija”, kas veiks visus ta paredzētos dar us.
Aktivitātes ietvaros tiks reko struēta Ezera šķērsiela
garu ā.
Paredzēts veikt šādus dar us: ielas segu a iz ūvi, trotuāru iz ūvi,
lietus ūde s ka alizā ijas iz ūvi, ielas apgais oju a iz ūvi,
ūde svada u sadzīves ka alizā ijas pār ūvi, elektroapgādes
sistē as pār ūvi u sakaru ko u ikā iju pār ūvi.

Parku ielas
reko struk ija pos ā
o A.Upīša līdz
Liepājas ielai

Noslēgts uzņē u a līgu s ar
ūvdar u izpildītāju – SIA
„Le
i kai e Latvija”, kas veiks visus ta paredzētos dar us.
Aktivitātes ietvaros tiks reko struēta Parku iela pos ā o A.Upīša
līdz Liepājas ielai
garu ā. Paredzēts veikt šādus dar us: ielas
segu a iz ūvi, ielas apgais oju a iz ūvi, sakaru ko u ikā iju
pār ūvi, nepalielinot to apkalpes jaudu.
Pē Parku u Stroda ielas iedzīvotāju lūgu a tiks iz ūvēts sadzīves
ka alizā ijas tīkls o A.Upīša ielas līdz Stroda ielai, kā arī tiks iz ūvēta
sadzīves ka alizā ijas sūkņu sta ija.

Laukuma
reko struk ija Raiņa
un Stacijas ielu
krustoju ā

Noslēgts uzņē u a līgu s ar
ūvdar u izpildītāju – PS
„ASFALTBŪVE u ĶEKAVA-PMK”, kas veiks visus ta paredzētos
dar us. Aktivitātes ietvaros paredzēta lauku a segu a atjau oša a,
jau a apgais oju a izveide, soliņu, atkritu u ur u ierīkoša a,
apstādīju u atjau oša a, autostāvvietas lauku a iz ūve; tiks
izveidots saules pulkstenis.

Rekašova ielas
reko struk ija, Ludzā,
Ludzas ovadā

Noslēgts līgu s ar ūvdar u izpildītāju – SIA ūvfir u „Ceļi u tilti”.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atjau ot Rekašova ielas rau a ās
daļas segu u pos ā o Raiņa ielas līdz M.Ezerkrasta ielai, iz ūvēt
ietves, lietus ūde s ka alizā iju u atjau ot ielas apgaismojumu.

Kr. Barona ielas
reko struk ija, Ludzā,
Ludzas ovadā

Noslēgts līgu s ar ūvdar u izpildītāju – SIA ūvfir u „Ceļi u tilti”.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atjau ot Kr.Baro a ielas rau a ās
daļas segu u pos ā o Skolas ielas līdz . Maija ielai, iz ūvēt ietves,
lietus ūde s ka alizā iju u atjau ot ielas apgais oju u.

Tirgus ielas
reko struk ija, Ludzā,
Ludzas ovadā

Noslēgts līgu s ar ūvdar u izpildītāju – SIA ūvfir u „Ceļi u tilti”.
Aktivitātes ietvaros paredzēts atjau ot ielas segu u, iz ūvēt
trotuārus, lietus ūde s ka alizā iju u sadzīves ka alizā iju, atjau ot
ielas apgaismojumu.

Liepājas ielas

Noslēgts līgu s ar ūvdar u izpildītāju – SIA „Ceļi u tilti”. Aktivitātes

reko struk ija pos ā
o Raiņa ielas līdz
Jelgavas ielai
Blau aņa ielas
reko struk ija pos ā
o Biržas ielas līdz
Jelgavas ielai

Autoruzraudzī a

Būvuzraudzī a

ietvaros tiks reko struēta Liepājas iela pos ā o Raiņa ielas līdz
Jelgavas ielai
garu ā. Paredzēts veikt ielas segu a iz ūvi,
ielas apgais oju a iz ūvi, sadzīves ka alizā ijas iz ūvi, sakaru
ko u ikā iju pār ūvi, elektroapgādes sistē as pār ūvi
Noslēgts līgu s ar ūvdar u izpildītāju – SIA „Ceļi u tilti”. Aktivitātes
ietvaros tiks reko struēta Blau aņa iela pos ā o Biržas ielas līdz
Jelgavas ielai 383 m garu ā. Paredzēts veikt ielas segu a iz ūvi,
ielas apgais oju a iz ūvi, ūde svada iz ūvi, sadzīves ka alizā ijas
iz ūvi, sakaru ko u ikā iju pār ūvi, elektroapgādes sistē as
pār ūvi
Līgu i par autoruzraudzī u ir oslēgti ar:
- SIA „MKM E gi eeri g” Liepājas ielas, . Maija ielas, Ezera
šķērsielas u Rūp ie ī as ielas rekonstrukcija);
- SIA „Projektēša as
irojs AUSTRUMI”
Raiņa ielas
rekonstrukcija);
- SIA „Belss” Parku ielas, Rekašova ielas u Kr.Baro a ielas
rekonstrukcija);
- SIA „REM PRO” Lauku a reko struk ija ;
- SIA „VERTEX PROJEKTI” Tirgus ielas, Blau aņa ielas u
Liepājas ielas pos ā o Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai
rekonstrukcija).
Līgu i par ūvuzraudzī u ir oslēgti ar:
- SIA „Projekts ” Liepājas ielas, Raiņa ielas, . Maija ielas,
Parku ielas un laukuma rekonstrukcija);
- SIA „Būvju profesio ālā uzraudzī a” Rūp ie ī as iela,
Rekašova iela, Tirgus iela);
- SIA „BaltLi e Glo e” Ezera šķērsiela ;
- PS „IN PRO” Kr.Baro a iela
- SIA „Jurēvičs u part eri” Blau aņa iela u Liepājas ielas
pos s o Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai

