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              Defektu akts
Upes ielas rekonstrukcijai Rikavas pagastā, Rēzeknes novadā

Nr. Darbu CeĜu elementu tehniskais Plānoto darbu Mērvie- Darbu
p.k. adrese stāvoklis nosaukums nība daudzums

1. Iela Nr. 1 Upes 1.IeĜas braucamās daĜas noma- 1. NomaĜu grunts apau-
iela, 0.000-0.270 lēs izveidojies apaugums, sa- guma noĦemšana, grun-

stumts valĦos, nav nodrošinā- ti izvedot m3 40,0
ta ūdens novade,asfaltbetona 2. Grāvju tīrīšana un 
segā bedres, iesēdumi, uz profila atjaunošana, grun-
braucamās daĜas piebraukta ti izvedot (no dzīv.zonas) m3 60,0
grunts. Bojātas ceĜazīmes. 3. Caurteku diametrā

0.50 m iebūve tek.m 9,0
4.A/betona segas bedru,
iesēdumu un profila la-
bošana ar a/betetonu
vid.h=5.0 cm tn 25,0
5.A/betona segas AC-11
iebūve h=5.0 cm, 
d=4.50 m ielai, paplaši- m2 1890,00
nājumos un nobrauktu-
vēs
6.Piebērtās nomales
no dolomīta šėembām
h=5.0 cm m2 240,0
7.CeĜa zīmes metāla 
staba uzstādīšana gab. 2,0
8.CeĜa zīmes nr. 206 
uzstādīšana gab. 2,0

2. Iela Nr. 1 Upes 1. Ielas zemes klātne gadu gai- 1. Grāvju tīrīšana un 
iela, 0.270-0.695 vietām aizaugusi ar zāli, uzarta, profila atjaunošana, grun-

klānes platums samazinājies, ti izvedot (no dzīv.zonas) m3 180,0
grāvji aizauguši ar krūmiem, 2. Caurteku diametrā
aizsērējuši, ceĜa sega kūkumo, 0.50 m iebūve tek.m _
atsevišėās vietas veidojas ri- 3. Caurteku diametrā

sas 0.60 m iebūve tek.m 9,0
4.Krūmu ciršana,zarus
sadedzinot grāvī uz
attīrīšanas iekārtām ha 0,35
5.Grāvju tīrīšana un pro-
fila atjaunošana, grunti
izmetot un izlīdzinot
uz attīrīšanas iekārtām m3 650,0
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6.Grāvju tīrīšana un pro-
fila atjaunošana, grunti
izmetot un izlīdzinot
no attīrīšanas iekārtām m3 200,0
līdz Rēzeknes upei
7.Gultnes veidošana no-
brauktuvēs un posmā no
Pk 2+70 līdz 6+95, ne-
pietiekamā segas platu-
ma korekcijai m3 372,0
8.Plastmasas caurteku
diametrā 0.50 m iebūve
bez gala sienām, nostip-
rinot ar bruăi tek.m 53,0
9.Grants segas platuma
korekcija ar smilts-
grants maisījumu ielai
un nobrauktuvēm m3 280,0
10.Grants segas izbūve
ielai un nobrauktuvēs
ar drupinātu granti
fr. 0-32 mm, d=5.50 m m2 2965,0





 


