SIA "Jūrmalas gaisma" informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
un tā izlietojumu 2014.gadā
Aktivitātes/veicamā
darba/pasākuma
nosaukums

Aktivitātes/veicamā darba/pasākuma apraksts

Saņemtā un
izlietotā summa,
EUR

2

3

9

Atlīdzība
Jūrmalas pilsētas ārējā
apgaismošanas elektriskā
tīkla ekspluatācija un
Preces un pakalpojumi
tehniskā apkalpošana.
Projektēšana Strēlnieku pr. Posma garums 3000 m no Kalēju
ielas līdz Slokas ielai.
Ielu apgaismošanas
elektriskā tīkla renovācija
Projektēšana Oskara Kalpaka pr.
1. Vikingu ielā posmā Lašu iela- Zvejnieku iela- demontēt
gaisvadu līniju 320 m., koka stabus 10 gab., gaismekļus 8 gab..
Samontēt kabeļu līniju 330 m, cinkotus metāla stabus 10 gab.,
gaismekļus 8 gab.
2. Tīklu iela posmā Lašu iela līdz mežam. Demontēt gaisvadu
līniju 220 m, koka stabus 7 gab., gaismekļus 6 gab., kabeli 440
m. Samontēt kabeļu līniju 240 m, cinkotos metāla stabus 6 gab.,
gaismekļus 6 gab., elektrosadalni KS- II 1 gab.
3. Zvārtas iela posmā no Kaugurciema ielas līdz Talsu šosejai.
Demontēt gaisvadu līniju 320 m, koka stabus 10 gab., gaismekļus
Ielu apgaismošanas
elektrisko tīklu renovācija 8 gab., sadalni A-461 1 gab.. Samontēt kabeļu līniju 330 m,
cinkotus metāla stabus 8 gab., gaismekļus 8 gab.
sakarā ar AS
"Latvenergo" veikto
rekonstrukciju
4. Konkordijas ielā posmā Rīgas iela- Kalnciema iela. Demontēt
gaisvadu līniju 450 m, koka stabus 20 gab., gaismekļus 13 gab..
Samontēt kabeļu līniju 453 m, cinkotus metāla stabus 14 gab.,
gaismekļus 14 gab.
5. Muižas iela posmā Rīgas iela- Stendes iela. Demontēt
gaisvadu līniju 186 m, gaismekļus 5 gab.. Samontēt
apgaismošanas līniju ar piekarkabeli 186 m un gaismekļus 5 gab.
Projektēšana ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija
sakarā ar AS "Latvenergo" veikto rekonstrukciju Viktorijas ielā
posmā Jomas iela- Jūras iela.
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1. Kabeļu savienojumu skapju iznešana no privātas teritorijas un
nomaiņa Meža pr. pie Piestātnes ielas stūra SK-186. Tehniskās
dokumentācijas izstrāde, tranšejas rakšana, kabeļu guldīšana,
kabeļu uzmavu montāža, uzskaites sadalnes montāža, elektrisko
Apgaismošanas elektrisko iekārtu (kontaktoru, releju, automātslēdžu, kopņu, pārejas spaiļu,
vadu u.c.) montāža jaunajā SK. SK korpusa, kopā ar iekārtām un
tīklu renovācija
pamatu montāža, SK darbības pārbaude. Vecā SK demontāža,
zaļās zonas un gājēju celiņa atjaunošana rakšanas darbu zonā.
Pieņemšana ekspluatācijā
2. Kabeļu savienojumu skapju iznešana no privātas teritorijas un
nomaiņa Rīgas ielā pie Pliekšāna ielas stūra SK-174. Tehniskās
dokumentācijas izstrāde, tranšejas rakšana, kabeļu guldīšana,
kabeļu uzmavu montāža, uzskaites sadalnes montāža, elektrisko
iekārtu (kontaktoru, releju, automātslēdžu, kopņu, pārejas spaiļu,
vadu u.c.) montāža jaunajā SK. SK korpusa, kopā ar iekārtām un
pamatu montāža, SK darbības pārbaude. Vecā SK demontāža,
zaļās zonas un gājēju celiņa atjaunošana rakšanas darbu zonā.
Pieņemšana ekspluatācijā
3. Kabeļu savienojumu skapju iznešana no privātas teritorijas un
nomaiņa Bulduru pr. pie 7. līnijas stūra stūra SK-69. Tehniskās
dokumentācijas izstrāde, tranšejas rakšana, kabeļu guldīšana,
kabeļu uzmavu montāža, uzskaites sadalnes montāža, elektrisko
iekārtu (kontaktoru, releju, automātslēdžu, kopņu, pārejas spaiļu,
vadu u.c.) montāža jaunajā SK. SK korpusa, kopā ar iekārtām un
pamatu montāža, SK darbības pārbaude. Vecā SK demontāža,
zaļās zonas un gājēju celiņa atjaunošana rakšanas darbu zonā.
Pieņemšana ekspluatācijā
4. Kabeļu savienojumu skapju iznešana no privātas teritorijas un
nomaiņa Puķu ielā pie Kāpu ielas stūra stūra stūra SK-61.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde, tranšejas rakšana, kabeļu
guldīšana, kabeļu uzmavu montāža, uzskaites sadalnes montāža,
elektrisko iekārtu (kontaktoru, releju, automātslēdžu, kopņu,
pārejas spaiļu, vadu u.c.) montāža jaunajā SK. SK korpusa, kopā
ar iekārtām un pamatu montāža, SK darbības pārbaude. Vecā SK
demontāža, zaļās zonas un gājēju celiņa atjaunošana rakšanas
darbu zonā. Pieņemšana ekspluatācijā
5. Projektēšana Kabeļu savienojumu skapju iznešana no privātas
teritorijas Jomas un Pliekšāna ielu stūrī SK-110 nomaiņai
1. Slokas iela posmā no Zāļu ielas līdz Dārzu ielai: cinkoto
apgaismojuma stabu ar gaismekļiem montāža, kabeļu guldīšana,
elektrosadaļņu montāža, veco stabu ar gaismekļiem demontāža,
veco elektrosadaļņu demontāža, zaļās zonas, gājēju celiņu un
brauktuves atjaunošanas darbi rakšanas darbu zonā. Objekta
pieņemšana ekspluatācijā
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Ielu apgaismojuma
ierīkošana pilsētas
neapgaismotajās ielās

2. Bērnu rotaļu laukumam un gājēju celiņam Līču ielā 3: cinkoto
apgaismojuma stabu ar gaismekļiem montāža, kabeļu guldīšana,
elektrosadaļņu montāža, veco stabu ar gaismekļiem demontāža,
veco elektrosadaļņu demontāža, zaļās zonas, gājēju celiņu un
brauktuves atjaunošanas darbi rakšanas darbu zonā. Objekta
pieņemšana ekspluatācijā
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3. Autobusa pieturā "Satiksmes iela" Tallinas ielā, Slokā: cinkoto
apgaismojuma stabu ar gaismekļiem montāža, kabeļu guldīšana,
elektrosadaļņu montāža, veco stabu ar gaismekļiem demontāža,
veco elektrosadaļņu demontāža, zaļās zonas, gājēju celiņu un
brauktuves atjaunošanas darbi rakšanas darbu zonā. Objekta
pieņemšana ekspluatācijā
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4. Bērnu rotaļu laukuma un gājēju celiņa Līču ielā 3
apgaismojuma projektēšana
5. Autobusa pieturas "Satiksmes iela" Tallinas ielā
apgaismojuma projektēšana
6. Pludmales un izeju uz jūru apgaismojuma projektēšana
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