
Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā 

       
 

 
Lubānas novada pašvaldība īsteno projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā” (Nr. 

3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/034/033), kura rezultātā tiks izbūvēti gājēju celiņi Parka un Baznīcas ielās, 
kā arī apgaismojums Parka ielā. 

 

 
Pašlaik ir noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un tek gatavota būvdarbu 

iepirkuma dokumentācija. 
 

 
Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas 

„Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2. prioritātes „Teritorijas pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 
3.2.1.3.1 apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas" ietvaros. 

 

 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 73378.94. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 73378.94. 

Atbalsta summa – 72% jeb LVL52832.82. No tās ERAF līdzfinansējums 69% jeb LVL 50631.46, valsts 

budžeta dotācija 3% jeb LVL 2201.36. Pašvaldības budžeta finansējums 28% jeb LVL 20546.12. Projekta 
aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 13 mēneši. 

  
25.02.2011. 

 
 

 

       

 

 
Turpinās projekta "Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā"īstenošana. Būvdarbus veic 

SIA "Latvijas energoceltnieks". Būvniecības līguma summa 41601.80 LVL. Būvuzraudzības līgums 

noslēgts ar SIA "Firma L4", līguma summa 2500.00 LVL. Autoruzraudzību veic SIA "Eko Eksperts", līguma 
summa 2500.00 LVL. 

  
30.05.2011. 

       

 

 
Turpinās trotuāru izbūves darbi projektā „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā”. Parka 

ielā uzsākta ielu apmaļu uzstādīšana posmos, kur tas iespējams. Uzsākta apgaismojuma kabeļu 
guldīšana un gaismekļu pamatu montāža. Baznīcas ielā uzsākta smilšu pamatnes izbūve. Ar būvniekiem 



ir panākta vienošanās Parka ielas trotuāru un apgaismojuma darbus pabeigt līdz Aiviekstes svētkiem. 

Pamatdarbi jau izdarīti, palikusi bruģa ielikšana. 

  
27.06.2011. 

       

 

 
SIA „Latvijas Energoceltnieks” turēja solījumu un Aiviekstes svētkos priecēja Lubānas iedzīvotājus un 

viesus ar jaunu gājēju celiņu un mūsdienīgu apgaismojumu Parka ielā. Baznīcas ielā uzsākta smilšu 
pamatnes izbūve. Darbu gaitā atklājās, ka augsnē ir daudz melnzemes. Lai rastu risinājumu, tiek 

pieņemts lēmums iebūvēt papildus ģeotekstila slāni, lai nodrošinātu projektā paredzēto grunts 
nestspēju. 

  

18.07.2011. 

       

 

 
Ir beigušies ERAF projektā „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā”paredzētie būvdarbi. 
Parka un Baznīcas ielās ir izbūvētas ietves 894.05 m² platībā, Parka ielā izbūvēts apgaismojums 219 m 

garumā, uzstādot 9 energoefektīvus (LED) gaismekļus. Būvuzņēmējs gatavo tehnisko dokumentāciju 
objekta nodošanai ekspluatācijā. 

  
29.08.2011. 

       

 

 
3. oktobrī tika parakstīts akta par objekta „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas 

pilsētā” nodošanu ekspluatācijā. Ir beidzies ERAF projekts „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas 
pilsētā”. 

  

10.10.2011. 

 


