
1 2 3

Atlīdzība
                 533 372  

Preces un pakalpojumi
                 702 665  

Apgaismojuma līnijas projektēšana Zivju ielā                      2 900  

Apgaismojuma līnijas projektēšana Niedru ielā (daļēja)                         302  

Ielu apgaismošanas elektrisko ierīkošana Rubeņu iela (Slokas 

iela - Valtera prospekts)
                   58 400  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana Mangaļu iela                      2 600  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācijas projektēšana 

Jēkabpils ielā no Dzirnavu ielas līdz Ventspils šosejai
                     1 961  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana un renovācija 

Kļavu ielā posmā no Dubultu prospekta līdz pludmalei
                   33 990  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu  renovācijas projektēšana 

Daugavpils ielā (Valkas iela-Jēkabpils ielai)
                     1 500  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācijas projektēšana 

Kārsas ielā (Valkas iela-Jēkabpils iela)
                     1 000  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācijas projektēšana 

L.Paegles ielā (Valkas iela-Zivju ielai)
                     1 500  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana un renovācija 

Slokas ielā (Salas iela-Lielupes iela)
                   41 494  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācijas ierīkošana Vēžu 

iela (Talsu šos. - Kaugurciema iela)
                   22 733  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācijas projektēšana K. 

Zolta iela (Talsu šos. - kāpas) (daļēja)
                        762  

Apgaismojuma līnijas projektēšana Asaru prospektā posmā no 

Valtera pr. līdz Talsu šosejai
                     7 900  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija Draudzības iela 

un Mazā Draudzības iela
                   32 990  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija Kaugurciema iela 

(Zvārtas iela - Vēžu iela)
                   28 993  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija Jūrkalnes iela 

(Veidenbauma iela - Kraukļukalna iela)
                   28 199  

Apgaismojuma līnijas renovācijas projektēšana Dubultu 

prospekts (daļēja)
                     4 150  

Apgaismojuma līnijas renovācijas projektēšana Ormaņu iela                      3 500  

Apgaismojuma līnijas renovācijas projektēšana Vienības pr. no 

Bulduru pr. līdz Viestura ielai (daļēja)
                     1 482  

              1 512 393  Kopā:

Saņemtā un 

izlietotā summa, 

EUR

Jūrmalas pilsētas ārējā 

apgaismošanas elektriskā 

tīkla ekspluatācija un 

tehniskā apkalpošana. 

SIA "Jūrmalas gaisma" informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un 

tā izlietojumu 2019. gadā

Aktivitātes/veicamā 

darba/pasākuma 

nosaukums

Aktivitātes/veicamā darba/pasākuma apraksts

Ielu apgaismojuma 

ierīkošana Jūrmalas 

pilsētas neapgaismotajās 

ielās.

Ielu apgaismošanas 

elektrisko tīklu renovācija 

sakarā ar AS "Sadales 

tīkli" veikto 

rekonstrukciju

Ielu apgaismošanas 

elektriskā tīkla renovācija


