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Lielvārdes novada ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanas/paplašināšanas programma 2018.gadam

Nr.p.k.

Nosaukums (ielas, ceļa, norādot darbu
izpildes posmu)

Nepieciešamie
darbi *- nosaukt

Apjoms (balstu,
gaismekļu
skaits, līnijas
garums)

Paredzamās
izmaksas,
EUR

Pamatojums - domes lēmums,
iedzīvotāju iesniegumi utt

Investīciju plāna 2017. - 2019 finansējums,
Nr. 32

Piezīmes

pozīcija
darbu izpilde

Jaunas
apgaismojuma
līnijas būvniecība

Balstu sakaits
10gab.
Gaismekļu
sakaits 10gab.
Garums 335m

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

Domes lēmums Nr. 296, 2017. gada
31. maijā

31.08.2018.

būvdarbi

būvdarbi

būvdarbi

darbu
pieņemšana

7 700

Domes lēmums Nr. 296, 2017. gada
31. maijā

31.08.2018.

būvdarbi

būvdarbi

būvdarbi

darbu
pieņemšana

Pieneņu iela

Balstu sakaits
Jaunas
6gab. Gaismekļu
apgaismojuma
sakaits 6gab.
līnijas būvniecība
Garums 218m

8 000

Domes lēmums Nr. 296, 2017. gada
31. maijā

31.08.2018.

būvdarbi

būvdarbi

būvdarbi

darbu
pieņemšana

Gundegu iela

Balstu sakaits
Jaunas
7gab. Gaismekļu
apgaismojuma
sakaits 7gab.
līnijas būvniecība
Garums 249m

10 100

Domes lēmums Nr. 296, 2017. gada
31. maijā

31.08.2018.

būvdarbi

būvdarbi

būvdarbi

darbu
pieņemšana

13 300

Domes lēmums Nr. 296, 2017. gada
31. maijā

31.08.2018.

būvdarbi

būvdarbi

būvdarbi

darbu
pieņemšana

20 000

Vecās apgaismes armatūras ir
novecojušas, to gaismas atdeve ir
nepietiekoša, kā arī tās ir
energoneefektīvas. Ielas, kurās tiks
mainītas armatūras tiks apsekotas
un izvēlētas kopā ar apgaimojuma
uzturētāju

8 600

Vispār nav apgaismojuma Burtnieku iela, Cīruļu iela,
Dievukalna iela, Krasta iela,
Mednieku iela, Zvaigžņu iela (posmā
no A. Pumpura ielas līdz Smilšu
ielai), Smilšu iela

01.11.2018.

Projektēšana

Projektēšana

Teiku iela

2.

Gunāra Priedes iela

Balstu sakaits
Jaunas
7gab. Gaismekļu
apgaismojuma
sakaits 7gab.
līnijas būvniecība
Garums 234m

3.

4.

Andreja Pumpura iela

Jaunas
apgaismojuma
līnijas būvniecība

Balstu sakaits
10gab.
Gaismekļu
sakaits 10gab.
Garums 530m

LED apgaismojuma nomaiņa

Esošo veco
armatūru
nomaiņa uz
jaunām LED
armatūrām

Plānoto
armatūru
nomaiņu skaits
80-90gab.

7.

Jaunu apgaismojuma līniju projektu un
topogrāfiju izstrāde

Jaunas
apgaismojuma
līnijas
projektēšana

8.

Liepu iela Jumpravas pagastā

pārbūve

3

3412

Iedzīvotāju iesniegumi

30.06.2018.

9.

Ozolu iela Jumpravas pagastā

pārbūve

4

4826

Iedzīvotāju iesniegumi

30.06.2018.

6.

aprīlis

10 600

1.

5.

marts

31.08.2018.

Iepirkuma 9. panta
kārtībā,izsludināšana,
izvērtēšana, lēmuma
pieņemšana

darbu veikšana un
izpildes kontrole
apgaismojuma
uzturēšanas līguma
ietvaros

cenu aptaujas
izsludināšana,
topogrāfijai,
projektēšanas
veikšanai,rezultātu
izvērtēšana, līguma
slēgšana
cenu aptaujas
izsludināšana darbu
veikšanai, rezultātu
izvērtēšana, līguma
slēgšana
cenu aptaujas
izsludināšana darbu
veikšanai, rezultātu
izvērtēšana, līguma
slēgšana

Līguma slēgšana,
būvdarbu uzsākšana

darbu veikšana
darbu veikšana
darbu veikšana un
un izpildes
un izpildes
izpildes kontrole
kontrole
kontrole
apgaismojuma
apgaismojuma
apgaismojuma
uzturēšanas līguma uzturēšanas
uzturēšanas
ietvaros
līguma
līguma ietvaros
ietvaros

Topogrāfijas
sagatavošana,Projek Projektēšana
tēšana

Projektēšana

pārbūve

pārbūve

darbu
pieņemšana

pārbūve

pārbūve

darbu
pieņemšana

oktobris

10.

Skolas iela Jumpravas pagastā

pārbūve

9

11940

Iedzīvotāju iesniegumi

30.06.2018.

11.

Elektrības pieslēgumu vietas izbūve atpūtas
vietai pie Daugavas

pieslēgumu
vietas ierīkošana

X

8553

Iedzīvotāju iesniegumi

2018.08.31

12.

Finansējums ES projektiem ( rezervētais)

Kopā EUR

133 324

26 293

iesniegums
sadales
tīkliem par
pieslēguma
izbūvi

cenu aptaujas
izsludināšana darbu
veikšanai, rezultātu
izvērtēšana, līguma
slēgšana

pārbūve

pārbūve

darbu
pieņemšana

tehniskie noteikumi

topogrāfija,
projektēšana

topogrāfija,
projektēšana

ierīkošana

ierīkošana

darbu
pieņemšana

