Projekts „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras
ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta)”

sakārtošana

pēc

Tukuma novada Dome 2014.gada 15.aprīlī ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēdza
Vienošanos Nr.3DP/3.6.2.1.0/14/IPIA/VRAA/001/025 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansēta projekta „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc
ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta)” īstenošanu.
Projekts tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda ierobežotas atlases projektu
konkursā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1.aktivitātē
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

Projekta mērķis
Veicināt uzņēmējdarbībai izmantojamās infrastruktūras sakārtošanu, publisko pakalpojumu
pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti, nodrošinot Tukuma novada centra un Tukuma pilsētas
mikrorajonu sasaisti un pieejamību, drošu un pievilcīgu vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
tūristiem, rekonstruējot pilsētas ielas.

Projekta īstenošanas laiks
2014.gada 1.aprīlis - 2015.gada 30.jūnijs.

Projekta izmaksas
Kopējās projekta izmaksas 679 258 EUR, no kurām

ERAF līdzfinansējums 53,16%,
Valsts budžeta dotācija 2,25%,
Pārējo finansē pašvaldība.

Projekta kopsavilkums
Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:
1. Ielu rekonstrukcija
- tiks rekonstruētas pilsētas ielas 3,512 km garumā, esošā grants seguma vietā paredzot
asfaltbetona segu brauktuvei un nomales ar grants šķembu maisījumu, izbūvēts ielu apgaismojums,
sakārtota virsmas ūdens novadīšana no ielas brauktuves, sakārtojot un izbūvējot grāvjus un lietus
ūdens kanalizāciju, uzstādīti satiksmes organizācijas līdzekļi, tai skaitā marķējums, ceļazīmes u.c.:
 Rudens iela posmā no Pilskalna ielas līdz Zaķu ielai,
 Pilskalna iela no Talsu ielas līdz Tirgus ielai,
 Jumpravas iela no Smilšu ielas līdz Raudas ielai,
 Smilšu iela posmā no Kurzemes ielas līdz Lauku ielai un posmā no M.Smilšu ielas
līdz Tulpju ielai,
 M.Smilšu iela no Mednieku ielas līdz Smilšu ielai.
2. Labiekārtošana - tiks nostiprinātas nogāzes un nomales ar augu zemi, to apsējot ar zāļu
sēklām;
3. Būvuzraudzība;
4. Autoruzraudzība;
5. Publicitātes pasākumi - uzstādīts lielformāta informatīvais stends, izvietota plāksne
Projekta īstenotāja telpās, ievietota informācija Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv,
pēc būvdarbu un Projekta pabeigšanas izvietota informatīvā plāksne būvdarbu īstenošanas vietā.
Galvenie ieguvumi - Projekta pasākumi sekmēs iedzīvotāju mobilitāti mikrorajonos,
braukšanas komforta un drošības līmeņa uzlabošanos, pilsētvides sakārtošanu, teritorijas
sasniedzamību un sabiedriskā transporta pieejamību. Funkcionāli uzlabosies sasaiste novadam
piegulošajām blakus novadu (Kandavas, Engures) teritorijām ar Tukuma pilsētas un novada centru,
uzņēmēju attīstītiem tūrisma objektiem un pakalpojumiem, kā arī sakārtojot infrastruktūru, tiek
sniegts atbalsts saimnieciskās darbības un uzņēmējdarbības attīstīšanai, un pakalpojumu pieejamībai
mikrorajonos.
(Informācija sagatavota 16.04.2014.)

Projekta aktualitātes:
2013.gadā SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” izstrādāja tehniskos projektus ielu
rekonstrukcijai:
1. „Veļķu ielas posma no Gravas ielas līdz Tumes ielai, Rudens ielas un Pilskalna ielas
rekonstrukcija” (no tehniskā projekta ERAF Projektā tiek rekonstruētas Rudens un Pilskalna ielas),
2. „Smilšu ielas posmu no Lauku ielas līdz Kurzemes ielai un no Mazās Smilšu ielas līdz
Tulpju ielas krustojumam un Mazās Smilšu ielas rekonstrukcija”,
3. „Jumpravas un Laubītes ielu rekonstrukcija” (no tehniskā projekta ERAF Projektā tiek
rekonstruēta Jumpravas iela).
2013.gada 2.oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss „Ielu rekonstrukcija "Tukuma pilsētas
ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta)””
(iepirkuma identifikācijas TND-2013/69/ERAF). Iepirkumā 11.12.2013. tika iesniegti četri
piedāvājumi un līgums par būvdarbiem noslēgts ar pretendentu, kas atbilda visām nolikumā
izvirzītajām prasībām un piedāvāja viszemāko līgumcenu.
2014.gada 12.februārī noslēgts līgums ar „Strabag” SIA par būvdarbu veikšanu ar
izpildes termiņu līdz 2014.gada 21.oktobrim.
Lai gan saskaņā ar būvdarbu līgumu Projekta darbības varētu noslēgties jau 2014.gada
IV.ceturksnī, Projekta īstenošanas termiņš noteikts ilgāks un ir ņemts vērā līgumsaistību neizpildes
vai citi neparedzētie un kavējošie riska faktori.
Būvdarbu uzraudzībai tika rīkots iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
„Būvuzraudzības veikšana projektā "Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc
ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta)"” (03.12.2013.-14.12.2013., iepirkuma
identifikācijas TND-2013/78/ERAF). No sešiem pretendentiem noslēgts līgums ar pretendentu, kas
atbilda visām nolikumā norādītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu.
Būvuzraudzības līgums ar SIA „BaltLine Globe” tika noslēgts 2014.gada 12.februārī ar
izpildes termiņu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Līgums par autoruzraudzību noslēgts ar AS „Ceļu inženieri” 2014.gada 27.maijā.
Jāpiebilst, ka iepriekšējais autoruzraudzības līgums ar SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” tika
lauzts līgumsaistību nepildīšanas un neatbilstošas darbu kvalitātes dēļ.
(Informācija aktualizēta 30.05.2014.)

Augusta pirmajās dienās ir uzsākta ielu asfaltēšana Veļķu un Ozoliņu mikrorajonos.
Ir izbūvēts brauktuves drenējošais smilts slānis līdz 30cm biezumā, šķembu pamata izbūve
no dolomīta šķembām 20cm biezumā un tiek izbūvēta virskārta no asfaltbetona AC 11 6cm
biezumā. Nomales tiek uzpildītas, profilētas un blīvētas ar grants šķembu maisījumu.
Ir izbūvēti jauni apgaismojuma tīkli - Smilšu un M.Smilšu ielās 36 gab. apgaismojuma
balsti, Rudens un Pilskalna ielās 16 gab., Jumpravas ielā 43 gab.
Ielās ir sakārtota lietus ūdens atvade, izrokot jaunus grāvjus vai ierīkojot slēgto drenāžu.
Pēc asfaltēšanas darbiem tiks pabeigti labiekārtošanas darbi – apzaļumošana, nostiprinot ar
augu zemi un apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām, kā arī tiks uzstādīti satiksmes organizācijas
līdzekļi – ceļa zīmes, krustojumu un ātrumvaļņu marķēšana un aprīkošana ar signālstabiņiem.
(Informācija aktualizēta 07.08.2014.)

2014.gada 30.septembrī objektā „Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc
ūdenssaimniecības attīstības projekta realizācijas (1.kārta)” pabeigti Tukuma pilsētas ielu
rekonstrukcijas darbi un ielas 3,512km garumā ir noasfaltētas šādās būves vietās:

Rudens ielas posms - no Pilskalna ielas līdz Zaķu ielai – 460m,

Pilskalna iela - no Talsu ielas līdz Tirgus ielai – 824m,

Jumpravas iela - no Smilšu ielas līdz Raudas ielai – 1256m,

Smilšu ielas posmi - no Kurzemes ielas līdz Lauku ielai – 292m - un posms no
M.Smilšu ielas līdz Tulpju ielai – 210m,

M.Smilšu iela - no Mednieku ielas līdz Smilšu ielai – 470m.
30.septembrī ir parakstīts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā Atlicis veikt
pēdējos maksājumus gan būvdarbu veicējam, gan uzraugiem.
Garantijas laiks ir 5 gadi un piecu gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus galvenais
būvuzņēmējs „Strabag” SIA novērsīs par saviem līdzekļiem.
(Informācija aktualizēta 08.10.2014.)

Ielu rekonstrukcija FOTO
Smilšu ielas posms - no Kurzemes ielas līdz Lauku ielai – 292m

M.Smilšu iela - no Mednieku ielas līdz Smilšu ielai – 470m

Jumpravas iela - no Smilšu ielas līdz Raudas ielai – 1256m

Rudens ielas posms - no Pilskalna ielas līdz Zaķu ielai – 460m un Pilskalna iela - no Talsu ielas
līdz Tirgus ielai – 824m

(Informācija aktualizēta 20.11.2014.)

Lai labi ripo!
Kontaktpersona: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.

