2012.gada 26.septembrī Apes novada dome noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas
satiksmes ministriju par investīciju projekta „Dzirnavu ielas rekonstrukcijas Apes pilsētā”
realizāciju. Darbi tiks veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu , projekta Nr.
3DP/3.3.1.2.0./12/APIA/SM 003, vienošanās Nr. SM 2012/-51. 2012/14 ERAF.

Projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 702 264, 21, no tām
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Ls 489 280 ,61
Valsts budžeta dotācija Ls 19568,42
Projekta realizācijas laikā paredzēts rekonstruēt Dzirnavu, Loka un Tirgus ielu krustojumu,
izbūvējot apļveida krustojumu, kā arī Dzirnavu ielu līdz pilsētas robežai. Gājēju un
velosipēdistu drošībai tiks izbūvēti veloceliņš un trotuārs.
Projekta realizāciju pilnībā jāpabeidz līdz 2014.gada 31.augustam.

Rekonstruētā Dzirnavu iela Apē pieņemta ekspluatācijā
10.jūlijā tika parakstīts akts par būvobjekta „Dzirnavu ielas rekonstrukcija Apes pilsētā”
pieņemšanu ekspluatācijā un atvērta satiksme pa rekonstruēto ielu. Darbi tika paveikti
izmantojot iespēju saņemt Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu , projekta Nr.
3DP/3.3.1.2.0./12/APIA/SM 003, vienošanās Nr. SM 2012/-51, ietvaros.
Kopējās būvniecības izmaksas EUR 940708,08, no tām attiecināmās izmaksas EUR
682817,21. Iela rekonstruēta ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansiālu
atbalstu, kas sastāda 74,9 % no attiecināmām izmaksām, 3% no attiecināmām izmaksām
finansēja Latvijas Republika. 22,1% no attiecināmā izmaksām un neattiecināmās izmaksas
(būvprojekta sagatavošana, kustības drošības audits, ūdensvada un kanalizācijas tīklu
pārbūve) finansē pašvaldība ņemot aizdevumu Valsts kasē.

Pabeigti Dzirnavu ielas rekonstrukcijas būvdarbi
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma no aprīļa mēneša tika turpināti Dzirnavu ielas rekonstrukcijas
darbi Apē, kas tiek veikti ar veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu , projekta
Nr. 3DP/3.3.1.2.0./12/APIA/SM 003, vienošanās Nr. SM 2012/-51.

Šajā periodā tika paveikti šādi būvdarbi – uzklāta asfalta seguma virskārta, pabeigti veloceliņa
un gājēju ietves bruģēšanas darbi, uzstādītas drošības barjeras un satiksmi organizējošas
zīmes, kā arī uzklāti satiksmi organizējošie krāsojumi. Ir atjaunota zemes auglīgā virskārta un
iesēta zāle.
30.jūnijā būvuzņēmējs SIA „Limbažu ceļi” nodeva būvobjektu pasūtītājam Apes novada
domei. Ir sagatavots pieteikums Alūksnes novada pašvaldības būvvaldei par izbūvētā
būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā. Transporta kustība pa rekonstruēto ielu tiks uzsākta
pēc tam, kad tiks parakstīts akts par rekonstruētās ielas pieņemšanu ekspluatācijā.
Iela rekonstruēta ar Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu, kas
sastāda 74,9 % no attiecināmām izmaksām, 3% no attiecināmām izmaksām finansē Latvijas
Republika. 22,1% no attiecināmā izmaksām un neattiecināmās izmaksas (būvprojekta
sagatavošana, kustības drošības audits, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve) finansē
pašvaldība ņemot aizdevumu Valsts kasē.

Apē atsākti Dzirnavu ielas rekonstrukcijas darbi
Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma SIA „Limbažu ceļi” ir atsākuši Dzirnavu ielas rekonstrukcijas
darbus Apē, kas tiek veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta Nr.
3DP/3.3.1.2.0./12/APIA/SM 003, vienošanās Nr. SM 2012/-51.
Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2014. gada jūnija beigām. Šajā laikā tiks uzklāta asfalta
seguma virskārta, pabeigti bruģēšanas darbi veloceliņam un gājēju ietvei, tiks uzstādītas
drošības barjeras un satiksmi organizējošas zīmes, kā arī tiks uzklāti satiksmi organizējošie
krāsojumi un veikti apzaļumošanas darbi.
Būvuzraudzības darbus veic SIA „Sistēmeksperts”, savukārt būvdarbu autoruzraudzību veic
SIA „Nams”. Jūlijā būvobjektu paredzēts uzrādīt pieņemšanas komisijai.

Dzirnavu ielas rekonstrukcijas darbos tehnoloģiskais pārtraukums
Līdz novembra beigām turpinājās Dzirnavu ielas rekonstrukcijas darbi Apē, kas tiek veikti ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta Nr. 3DP/3.3.1.2.0./12/APIA/SM 003,
vienošanās Nr. SM 2012/-51.
Ir uzklātas ielas braucamās daļas asfalta seguma divas kārtas, izbūvēts trotuārs, kā arī daļa
no veloceliņa. Ar decembri darbi pārtraukti – ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums, jo
būvdarbus nevar turpināt laika apstākļu dēļ.
Būvdarbi tiks atsākti 2014. gada aprīlī, līdz ko iestāsies laika apstākļi, pie kuriem iespējama
būvdarbu veikšana. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2014.gada jūnija beigām. Jūlijā
paredzēts būvobjektu

Noslēgti līgumi par Dzirnavu ielas rekonstrukcijas darbu veikšanu
Apes pilsētā
Šā gada maijā Apes pilsētā tiek uzsākti Dzirnavu ielas rekonstrukcijas būvdarbi, kas tiek
veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, projekta Nr. 3DP/3.3.1.2.0. /12/APIA
/SM 003, vienošanās Nr. SM 2012/-51. 2012/14 ERAF.
13.maijā tika noslēgta būvdarbu iepirkuma procedūra. Piedāvājumus iesniedza astoņi
pretendenti. Piedāvātās būvdarbu veikšanas cenas, neskaitot PVN, bija robežās no
548 558,15 Ls līdz 667 015,57 Ls. Iepirkumu komisija pārbaudot piedāvājumus, atzina, ka visi
piedāvājumi iesniegti atbilstoši nolikuma prasībām un ir izvērtējami. Par atklāta konkursa
uzvarētāju tika atzīta SIA „Limbažu ceļi”, kas piedāvāja veikt Dzirnavu ielas rekonstrukcijas
būvdarbus par viszemāko cenu – 548 558,15 Ls.
Būvuzraudzības darbus veiks SIA „Sistēmeksperts”, savukārt būvdarbu autoruzraudzību
veiks SIA „Nams”.
Projekta realizācijas laikā paredzēts rekonstruēt Dzirnavu, Loka un Tirgus ielu krustojumu,
izbūvējot apļveida krustojumu, kā arī Dzirnavu ielu līdz pilsētas robežai. Gājēju un
velosipēdistu drošībai tiks izbūvēti veloceliņš un trotuārs.
Būvdarbus pilnībā paredzēts pabeigt līdz 2014.gada 30.jūnijam.

