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Atlīdzība             460 606.28  

Preces un pakalpojumi             672 912.19  

Apgaismojuma līnijas projektēšana un izbūve Rūsiņa ielā  posmā 

no Asaru pr. līdz Kāpu ielai (IV cet.)                     3 199.82  

Apgaismojuma līnijas izbūve Acāliju ielā no Asaru pr. līdz 

Dzelzceļa ielai (II cet.)                   14 430.67  

Apgaismojuma līnijas projektēšana un izbūve Majoru muižas 

teritorijā no Jāņa ielas  līdz Ormaņu ielai (IV cet.)                   21 999.98  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija Dzirksteles ielā no 

Ventspils šosejas līdz Papardes ielai (III cet.)                   47 657.64  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu  renovācija Nākotnes ielā no 

Reņģu ielas līdz Talsu šosejai (IV cet.)                   17 762.45  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija Sputņika ielā no 

Reņģu ielas līdz Skolas ielai (III cet)                   24 262.29  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu renovācija Reņģu ielā no 

Skolas ielas līdz Celtnieku ielai (IV cet.)                   20 902.96  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana un renovācija 

Valtera pr. no Asaru pr. līdz Dzelzceļam (III cet.)                   19 793.69  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana un renovācija 

Priežu ielā no Mellužu pr. līdz Dzelzceļam (III cet.)                   11 595.90  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana un renovācija 

Marijas ielā no Mellužu pr. līdz Dzelzceļam (III cet.)                   11 584.04  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana un renovācija 

Vārpu ielā no Asaru pr. līdz Kāpu ielai (III cet.)                   12 790.63  

Ielu apgaismošanas elektrisko tīklu projektēšana un renovācija 

L.Paegles ielā no Raiņa ielas līdz Darba (Salnas) ielai (IV cet.)                     1 532.72  

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 2017. 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 elektrisko tīklu projektēšana Vēžu ielā no 

Kaugurciema ielas līdz Talsu šos. (IV cet.)                     1 100.00  

Apgaismojuma līnijas  projektēšana Kaugurciema ielā posmā no 

Zvārtas ielas līdz Vēžu ielai (IV cet.)                     1 234.20  

Apgaismojuma līnijas  projektēšana Draudzības un Mazā 

draudzības ielās posmā no Kaugurciema ielas līdz Talsu šos. 

(IVcet.)

                    1 452.00  

Apgaismojuma līnijas  projektēšana Jūrkalnes ielā posmā no 

Kraukļukalna ielas līdz E.Veidenbauma ielai (IV cet.)                     1 234.20  

         1 346 051.66  Kopā:

Ielu apgaismošanas 

elektriskā tīkla renovācija

Ielu apgaismošanas 

elektrisko tīklu renovācija 

sakarā ar AS "Sadales 

tīkli" veikto 

rekonstrukciju


