IZPILDE NO 2016.GADA NOVEMBRA LĪDZ 2017.GADA OKTOBRIM (ieskaitot)

Investīciju plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress
N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

01.11.2016.-31.10.2017.
Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai

1

Atjaunotas 5 grupu telpas, 2 koridori un 2 kāpņu telpas
Džūkstes pamatskolas pirmsskolas ēku un zāle.
atjaunošana
Izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma.
Siltuma tīklu pārbūve, ventilācijas izbūve.

220 000

2016

4 gadi

2017.gadā ir izbūvēta ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes sistēma
(9671 EUR), atjaunota b/d 1
grupu telpa (23619 EUR).
2018.gadā plānota siltumtīklu
sakārtošana pirmsskolas izglītības
iestādē Džūkstē (prioritāte)

Džūkstes
pamatskola

2017.gadā nomainīti 3 radiatori,
pārējās aktivitātes nav veiktas, jo
nepietiek finanšu līdzekļi.
2018.gada prioritātēs plānots
nomainīt jumtu un izbūvēt
cokolstāvu.
Precizēt projekta nosaukumu un
rezultatīvo rādītāju.

Sēmes sākumskolas telpu atjaunošana

1. Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām
mēbelēm.
2. Nomainīti radiatori 9 gab.
3. Izbūvēti 2 jauni ieejas mezgli

9 000

2016

2 gadi

Sēmes
sākumskola

3

PII "Zemenīte" telpu atjaunošana Pūres
pagastā

1. Atjaunotas 1 grupas telpas (jaunākā grupa) energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju
nomaiņa.
2. Atjaunotas telpas PII "Zemenīte". Pielāgotas
feldšerpunkta, bibliotēkas telpas PII bērnu grupiņai.
3. Atjaunotas 1 grupas telpas (vidējā grupa) energoefektivitātes uzlabošana, elektroinstalāciju
nomaiņa.

77 106

2016

5 gadi

PII "Zemenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

4

Džūkstes pamatskolas ēku atjaunošana

Atjaunoti 2 gaiteņi, t.sk., logu nomaiņa gaitenī, 2 kāpņu
telpas, zēnu mājturības kabinets, ēdnīca un ēdamzāle.
Atjaunota hidro izolācija skolas pamatiem.

100 000

2016

4 gadi

Džūkstes
pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

5

Tukuma 3.pamatskolas sporta halles un
stadiona būvniecība

Tukuma 3.pamatskolai uzbūvēta sporta halle, kas
savienota ar skolas ēku. Pārbūvēts stadions ar skrējceļu
un izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums.
Uzstādītas vingrošanas iekārtas. Izbūvēts auto
stāvlaukums un labiekārtota teritorija.

3 gadi

Tukuma
3.pamatskola

01.12.2016.noslēgts līgums ar
SIA “SELVA Būve” par sporta
halles un stadiona būvniecību.
Būvdarbi uzsākti 2017. gada
janvārī un plānoti pabeigt līdz
2018. gada 26.martam.

6

Tukuma 3.pamatskolas sākumskolas ēkas
telpu pielāgošana un aprīkošana
pirmsskolas vecuma bērnu vajadzībām

Palielināts vietu skaits pirmsskolas vecuma bērnu
uzraudzības grupā Tukuma 3.pamatskolā.
Telpu atjaunošana, modernu aprīkojuma iegāde.

4 gadi

Tukuma
3.pamatskola

2

4 641 176

250 000

2016

2016

Rezultāts
sasniegts

Izveidota uzraudzības grupa.
Atjaunotas telpas un iegādātas
nepieciešamās mēbeles. Izlietoti
49 982 EUR.

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

SAM

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana

SAM 8.1.2.
Tukuma vispārējās izglītības iestādēs - Tukuma Raiņa
ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Tukuma E.Birznieka Upīša 1.pamatskolā, Tukuma 2.pamatskolā – veiktas
šādas aktivitātes:
• Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu
izveidošana 7.-9.klasēm;
• IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
• Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai
skaitā būvdarbi;
• Sporta infrastruktūras modernizācija

SAM

Energoefektivitātes paaugstināšana PII
„Pasaciņa”

Energoefektivitātes paaugstināšana PII
"Vālodzīte"

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

5 307 428

2016

7 gadi

Attīstības nodaļa

12.06.17.noslēgts līgums ar SIA
"Mark arhitekti" par Tukuma
2.vidusskolas pārbūves
būvprojekta izstrādi, termiņš
15.06.2018. 31.07.2017.iesniegts
projekta pieteikums CFLA.
24.1017.projekta iesniegums
apstiprināts ar nosacījumu.
Būvdarbus plānots uzsākt
2018.gada rudenī

SAM 4.2.2.
Veikta PII "Pasaciņa" Kurzemes ielā 5, Tukumā ēkas,
t.sk.siltumapgādes infrastruktūras, pārbūve vai
atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes
uzlabošanu.

343 500

2016

5 gadi

Attīstības nodaļa

Projektēšana. ERAF projekta
iesnieguma sagatavošana
iesniegšanai līdz 29.11.2017.

SAM 4.2.2.
Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas
un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai
atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas
energosertifikātā.

314 200

2016

5 gadi

Attīstības nodaļa

Projektēšana. ERAF projekta
iesnieguma sagatavošana
iesniegšanai līdz 29.11.2017.

10

Nodrošināta PII "Pasaciņa" piebūve vai moduļu noma
vismaz 3 jaunu grupiņu izvietošanai, radot 58 jaunas
PII „Pasaciņa” un PII "Vālodzīte" tehnisko
pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas.
risinājumu nodrošināšana izglītojamo vietu
Nodrošināta PII "Vālodzīte" piebūve vai moduļu noma
palielināšanai
vismaz 1 jaunas grupiņas izvietošanai, radot 18 jaunas
pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas.

800 000

2017

4 gadi

Attīstības nodaļa

Ir ieceru un plānošanas stadijā.
Faktiskā izpilde būs 20182020.gadam.

11

Zemgales vidusskolas teritorijas
labiekārtošana

Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts stāvlaukums pie
skolas

21 600

2017

1 gads

Zemgales
vidusskola

12

Tukuma PII "Vālodzīte" filiālei "Lotte"
moduļa iegāde

Iegādāts modulis saimniecības vajadzībām PII
"Vālodzīte" filiālei "Lotte"

8 000

2017

1 gads

PII "Vālodzīte"

2018.gadā plānots uzstādīt
moduli saimniecības vajadzībām.
Modulis tiks izmantots esošais no
Sporta skolas. Projekta ideja nav
aktuāla

13

PII "Taurenītis" Tukumā notekūdeņu tīklu
izbūve

Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli

10 000

2017

2 gadi

PII "Taurenītis"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

14

Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolas Atjaunotas kāpnes no Tukuma E.Birznieka - Upīša
kāpņu atjaunošana uz sporta laukumu
1.pamatskolas uz sporta laukumu

2 gadi

Tukuma
E.BirzniekaUpīša
1.pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

7

8

9

SAM

27 000

2017

Rezultāts
sasniegts

Labiekārtota skolas teritorija,
bruģēts automašīnu stāvlaukums
pie skolas sporta zāles 476m2

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

15

Tukuma Mākslas skolas deju zāles grīdas
atjaunošana

Atjaunots segums deju zāles grīdai Tukuma Mākslas
skolā (Lielā iela 27)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

16 000

2017

Izpildes
ilgums

2 gadi

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Tukuma Mākslas
skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

16

Tumes vidusskolas ēku energoefektivitātes Siltinātas Tumes vidusskolas ēkas ārsienas. Samazināts
paaugstināšana
ēku siltumu patēriņš.

42 100

2017

2 gadi

Tumes
vidusskola

Tumes vidusskola ir iesaistījusies
projektā Saglabā savu ēku, taupot
enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk
(“Accelerate SUNSHiNE”), kuru
rezultātā plānots veikt ēku
visaptverošu atjaunošanu.
Projekta ideju pārcelt tālākā
nākotnē.

17

Vingrošanas komplekta uzstādīšana PII
"Karlsons" Tukumā

Uzstādīts vingrošanas komplekts āra laukumā

2 600

2017

2 gadi

PII "Karlsons"

Izslēgt no Investīciju plāna, nav
aktuāls

18

PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas
pagastā

1. Atjaunota vienas grupas telpas - siltināta tualete,
atjaunotas grupas telpas.
2. Atjaunota PII "Cīrulītis" priekštelpas un kāpņu telpas,
tai skaitā veikti elektroinstalācijas darbi.

34 800

2017

2 gadi

PII "Cīrulītis"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

19

Tukuma Mūzikas skolas telpu atjaunošana 1. Atjaunotas Tukuma Mūzikas skolas telpas.
un jaunu mūzikas instrumentu iegāde
2. Iegādātas klavieres

3 900

2017

2 gadi

Tukuma Mūzikas
skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā iegādāties
flīģeli (prioritāte).

20

Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana

22 500

2017

2 gadi

Irlavas
vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

2 gadi

PII "Pasaciņa"

2018.gadā plānots īstenot ERAF
projektu Energoefektivitātes
paaugstināšana PII „Pasaciņa”,
kuru ietvaros plānots arī atjaunot
telpas.
2020.gadā plānots labiekārtot
teritoriju.
Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā atjaunot
2.stāva gaiteni un foajē, kabinetu
(prioritāte)

1. Atjaunotas zēnu tualetes.
2. Uzlabota skolas pamatu hidrolizācija.
3. Veikti ugunsdrošības pasākumi.

Atjaunotas 2 grupu telpas un aprīkotas ar modernām
mēbelēm.
Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.

21

PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana Tukumā

22

1. Atjaunots skolas 2.stāvs.
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas
2. Uzstādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē
telpu atjaunošana un modernu aprīkojuma
(projektors).
iegāde
3. Uzstādīti 4 kondicionieri zālei.

23 000

2017

2 gadi

Tukuma Vakara
un neklātienes
vidusskola

23

Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana
un aprīkojuma iegāde

1. Atjaunots zēnu darbmācības kabinets, uzstādīta
ventilācija un iegādāts jauns aprīkojums.
2. Iegādāti 66 gab. garderobes skapīši.
3. Atjaunoti mācību kabineti.

58 200

2017

3 gadi

Tukuma
3.pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana

Pūres pamatskolas vecās daļas "Rūķīšos" - zēnu
mājturības kabinets:
1. nomainīti logi;
2. ierīkota apkures sistēma;
3. nomainīts jumta segums;

39 938

2017

3 gadi

Pūres pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

24

70 300

2017

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

25

1. Uzlabots skolas datortīkls.
2. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz
Tukuma 2.pamatskolas ēku atjaunošana un
Tukuma Raiņa ģimnāziju.
modernu aprīkojumu iegāde
3. Uzstādītas žalūzijas vairākos kabinetos.
4. Iegādāts flīģelis aktu zālei.

1. Jauns apgaismojums klašu telpās Tukuma
2.vidusskolas mazajā skolā (Spartaka iela 2A).
2. Atjaunots skolas zvans ar trauksmes izziņošanas
funkciju.
3. Uzstādītas ugunsdrošās durvis gaiteņos 4 gab.
4. Atjaunota skolas aktu zāle, uzbūvēta skatuve.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

43 200

2017

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

2 gadi

Tukuma
2.pamatskola

2017.gadā ir iegādāta
datortehnika, aktu zālē uzstādīti
prožektori.
Plānots 2018.gadā atjaunot pāreju
no Tukuma 2.pamatskolas uz
Tukuma Raiņa ģimnāziju
(prioritāte)

3 gadi

Tukuma
2.vidusskola

Izņemt no Investīciju plāna.
Plānotās aktivitātes iekļautas
SAM 8.1.2. Tukuma vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā uzstādīt skolas
zvanu ar trauksmes balss
izziņošanas funkciju (prioritāte)

26

Tukuma 2.vidusskolas telpu atjaunošana

27

1. Atjaunota aktu zāles grīda, uzstādīta aizkaru sistēma,
Modernu aprīkojumu iegāde Tukuma Raiņa iegādāta moderna apskaņošanas tehnika.
ģimnāzijai un telpu centrālo kāpņu
2. Atjaunots stadiona žogs.
atjaunošana
3. Iegādāta apskaņošanas iekārta sporta zālei.
4. Atjaunotas centrālās kāpnes.

22 600

2017

3 gadi

Tukuma Raiņa
ģimnāzija

28

Labiekārtota PII "Pienenīte" teritorija Slampes pagastā.
1. Bruģēts celiņš ap iestādi, ieeja.
PII "Pienenīte" teritorijas labiekārtošana un
2. Ierīkots apgaismojums teritorijas izgaismošanai.
noliktavas uzstādīšana Slampes pagastā
3. Uzstādīts modulis saimniecības vajadzībām.
4. Uzstādīti bīdāmie vārti.

17 100

2017

2 gadi

PII "Pienenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānota 2018.gadā celiņu
bruģēšana pie galvenās ieejas
(prioritāte)

29

Energoefektivitātes paaugstināšana sporta Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolas sporta
zālē Zemgales vidusskolā
zālei

71 400

2017

2 gadi

Zemgales
vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2021.gadā

30

Rotaļu laukumu labiekārtošana pie Tumes
pirmsskolas ēkas

Atjaunots rotaļu laukumu aprīkojums pie pirmsskolas
ēkas

8 000

2017

2 gadi

Tumes
vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

31

PII "Zemenīte" teritorijas labiekārtošana
Pūres pagastā

Labiekārtota teritorija.
2. Atjaunotas 2 nojumes.
3. Uzbūvēts jauns žogs apkārt PII "Zemenīte" teritorijai.
4. Atjaunota 1 nojume (3.grupai).

41 264

2017

2 gadi

PII "Zemenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

32

PII "Vālodzīte" telpu atjaunošana un
teritorijas labiekārtošana Tukumā

Uzbūvētas 6 gab. nojumes, uzstādīti jauni rotaļu
elementi, bruģēti gājēju celiņi un labiekārtota teritorija.
Atjaunotas grupu telpas

33

1. Atjaunots skrējceļš (uzstādītas metāla apmales
skrējceļa nostiprināšanai).
Tumes vidusskolas stadiona infrastruktūras
Atjaunots Tumes vidusskolas stadions ar skrējceļiem,
uzlabošana
ierīkotas skatītāju tribīnes, uzstādīti āra trenažieri.
Uzklāts basketbola laukuma segums.

39 800

2017

102 000

2017

3 gadi

PII "Vālodzīte"

Darbi plānoti pēc ERAF projekta
īstenošanas Energoefektivitātes
paaugstināšana PII "Vālodzīte"
2020.gadā.
Grupu telpas tiks atjaunotas
projekta ietvaros.

60 000

2017

7 gadi

Tumes
vidusskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

150 000

2017

4 gadi

Tukuma
internātpamatsko
la

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

Sporta laukuma pārbūve Džūkstes pagastā Pārbūvēts sporta laukums pie Džūkstes pamatskolas.

50 000

2017

5 gadi

Džūkstes
pamatskolā

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

36

Karjeras izglītības pakalpojumu
Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi
pieejamības nodrošināšana izglītojamajiem izglītojamajiem

240 000

2017

5 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

37

Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem un
Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina
pedagogiem, nodrošinot psihologa,
psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus
logopēda un mediatora pakalpojumus

260 000

2017

5 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

38

Elektroniskas pieteikšanās sistēmas
ieviešana izglītības iestādēs

Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma

50 000

2017

5 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

39

PII "Taurenītis" telpu atjaunošana

Atjaunotas bērnu grupiņu telpas PII "Taurenītis"

500 000

2017

5 gadi

PII "Taurenītis"

Ik gadu tiek veikti uzlabojumi PII
Taurenītis grupu telpās.
Nav finanšu līdzekļi, lai veiktu
pilni ēku atjaunošanu

40

Durvju nomaiņa Jaunsātu skolai

Nomainītas 9 durvis Pūres pamatskolas Jaunsātu filiālei

6 000

2017

1 gadi

Jaunsātu skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

Džūkstes pamatskolas teritorijas
labiekārtošana

Labiekārtota Džūkstes pamatskolas teritorija, 2 gājēju
celiņa bruģēšana, atjaunots laukums parādes pusē.

65 000

2017

5 gadi

Džūkstes
pamatskolā

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

42

PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas
pagastā 2.kārta

1. Atjaunotas kabinetu telpas un aktu zāle.
2. Jumta nomaiņa šķūnītim, pagrabam.
3. Sporta zāles atjaunošana, aprīkota ar modernu
aprīkojumu

45 000

2017

4 gadi

PII "Cīrulītis"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

43

Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana
2.kārta

1. Atjaunota skolas fasāde.
2. Atjaunotas klašu, kabinetu, tualešu telpas.

63 000

2017

4 gadi

Irlavas
vidusskola

44

Irlavas vidusskolas teritorijas
labiekārtošana

Uzstādīts apgaismojums Irlavas vidusskolas teritorijā

3 000

2017

2 gadi

Irlavas
vidusskola

45

PII „Zemenīte” Pūrē
elementu nomaiņa

Uzstādīti jauni rotaļu elementi.

15 000

2017

3 gadi

PII "Zemenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

46

Rotaļu laukumu atjaunošana pie Jaunsātu
skolas

Atjaunots rotaļu laukums pie skolas. Papildināts ar rotaļu
iekārtām.

10 000

2017

5 gadi

Jaunsātu skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

47

PII "Pienenīte" Slampes pagastā sporta
laukuma labiekārtošana

Labiekārtots sporta laukums, atjaunots sporta laukuma
segums

7 500

2017

2 gadi

PII "Pienenīte"

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

Jumta stāva izbūve Tukuma
internātpamatskolā

34

35

41

LAD

LAD

rotaļu laukuma

Izbūvēts jumta stāvs skolas ēkai Raudas ielā 6.
Palielinās mācību telpu skaits.

Rezultāts
sasniegts

Uzstādīts apgaismojums Irlavas
vidusskolas teritorijā.

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

3 gadi

Zemgales
vidusskola

2017.gadā iegādātas apsildāmā
telts 20 vietīga, siltās flīša jakas
10gb, airsofta pistoles 6gb.
2018.gadā darbi turpināsies.

2017

3 gadi

Tumes
vidusskola

2017.gadā iegādāti datori,
projektors, kopētājs.
2018.gadā darbi turpināsies.

20 000

2017

3 gadi

Tumes
vidusskola

Atjaunots basketbola laukuma segums Irlavas
vidusskolas stadionā. Segums piemērots basketbolam,
florbolam, volejbolam u.c. spēlēm.

20 000

2017

2 gadi

Irlavas un
Lestenes pagasta
pārvalde

62

Tukuma novada Multifunkcionālā
Jaunatnes iniciatīvu centra telpu
atjaunošana un aprīkošana ar modernu
aprīkojumu

Atjaunotas telpas un aprīkotas ar modernu aprīkojumu.

20 000

2016

4 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

Iegādāts aprīkojums ikdienas
darbu nodrošināšanai

63

Tukuma novada Multifunkcionālā
Jaunatnes iniciatīvu centra teritorijas
labiekārtošana

Izstrādāts būvprojekts teritorijas labiekārtošanai (Sporta
iela 1, Tukums) un labiekārtota teritorija.
Uzstādīts žogs apkārt Tukuma novada Multifunkcionālā
Jaunatnes iniciatīvu centram.

22 000

2017

2 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

2017.gadā iegādātas un uzstādītas
žalūzijas Tukuma bibliotēkai.
2018.gadā plānots uzstādīt
kondicionieri, iegādāties
datortehniku, fotoaparātu.

48

Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana
jaunsargu kustībai Zemgales vidusskolā

Ieviesta un realizēta Valsts aizsardzības mācību
programma Zemgales vidusskolā. Nodrošināta materiāli
tehniskā bāze Zemgales vidusskolā jaunsargu kustībai.

49

IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma
iegāde Tumes vidusskolā

50

51

15 000

2017

Ieviesti IKT risinājumi, t.sk., iegādāti datori, interaktīvās
tāfeles mācību procesa nodrošināšanai.

20 000

Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana Tumes
vidusskolā

Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana ar dabazinību
priekšmetu specifiskām iekārtām, t.sk., mikroskopi,
spektofotometri u.c.

Irlavas sporta laukumu labiekārtošana

Projekts iesniegts Kandavas
Partnerībā vērtēšanai. Darbība
tiks uzsākta tikai pēc projekta
apstiprināšanas (2018.gads)

RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts

RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve

Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai

Iegādāts aprīkojums - kondicionieris, uzstādītas žalūzijas
3.stāvā Tukuma bibliotēkā

3 000

2016

2 gadi

Tukuma
bibliotēka

Slampes Kultūras pils skatītāju zāles
atjaunošana

Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs Slampes
Kultūras pilī. Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas,
grīda. Iegādāti jauni skatītāju krēsli. Atjaunota skatuve,
skatuves ripa, uzstādīti podesti. Iegādāta jaudīga
atskaņošanas iekārta, atjaunots apgaismojums un
elektroinstalācijas.

250 000

2016

5 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
2018.gadā plānots nomainīt
skatītāju zāles krēslus un grīdu
(prioritāte)

66

Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana

Labiekārtota Pastariņa muzeja sēta, iekļaujot ilgadīgos
stādījumus, solus, tiltiņus u.c.

10 000

2016

3 gadi

Tukuma muzejs

Saimnieciskā kārtā uzbūvēts
tiltiņš un pagalma celiņi, ierīkots
Pastariņa dārziņš.
2018.gadā darbi turpināsies.

67

Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana

Jumta nomaiņa Džūkstes 1.bibliotēkā.

16 600

2016

2 gadi

Slampes un
Rezultāts
Džūkstes pagastu
sasniegts
pārvalde

2016.gada beigās pabeigti jumta
atjaunošanas darbi

64

65

LAD

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Džūkstes 1.bibliotēkas fasādes atjaunošana Atjaunota fasāde Džūkstes 1.bibliotēkā

68

69

SAM

70

71

72

73

74

100gades
programma

100gades
programma

100gades
programma

100gades
programma

Kalpu mājas restaurācija, atjaunošana
Durbes muižas apbūvē

SAM 5.5.1.
Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko
mantojumu:
- Kalpu mājas restaurācija/ atjaunošana, Durbes muižas
apbūvē (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Nr.6847 - Kalpu māja);

"Tukumnieka māja" izveide Tukumā

Saglabāt un attīstīt Tukuma pilsētas kultūrvēsturisko
mantojumu:
- Ēkas Brīvības laukums 21, Tukums restaurācija/
atjaunošana, "Tukumnieka māja" izveide (Valsts
nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Nr.7453 Tukuma pilsētas vēsturiskais centrs);

Baznīcas atjaunošana Džūkstē

Veco mūru ielokā uzcelta Džūkstes baznīca.
Labiekārtota teritorija.

Pastariņa muzejā 19.gs. lauku sētas maketa
Izveidots 19.gs. lauku sētas makets Pastariņa muzejā
izveide

Ekspozīciju izveide Pastariņu muzejā

Aprīkojums, lai nodrošinātu dažādu ekspozīciju izveidi
Pastariņa muzejā.
1. Izveidota ekspozīcija "Moderna lauksaimniecība"
Pastariņa muzejā.
2. Izveidota virtuālā ekspozīcija "Latvijas vēstures
līkloču modelis".
3. Izveidota memoriālā ekspozīcija par E.BirzniekaUpīša devumu Latvijas kultūrā. E.Birznieka-Upīša darba
kabinets.

Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu
Izveidota tautas tērpu kolekcija
kolekcijas izveidošana

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

8 300

1 441 000

2016

2016

Izpildes
ilgums

2 gadi

5 gadi

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

Rezultāts
Attīstības nodaļa sasniegts
daļēji

15.08.17.VKPAI piešķīra kalpu
mājas jumta rekonstrukcijas
darbiem 10 000.00 EUR, Domes
līdzfinansējums 10 000.00 EUR.
Darbi pabeigti 31.10.17.
No pamatbudžeta veikta griestu
siltināšana un 3 krājuma telpu
remonts.
Turpmākos gadus jāturpina Kalpu
mājas restaurāciju/atjaunošanu

1 058 824

2016

5 gadi

Attīstības nodaļa

Sagatavots ēkas fasādes
risinājuma priekšlikums (2016),
ēka iekļauta valsts nozīmes
kultūras pieminekļu sarakstā
(2017)

200 000

2016

5 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

2017.gadā ielikti pamati jaunās
Džūkstes baznīcas celtniecībai.
Uzsākti celtniecības darbi.

Tukuma muzejs

Izgatavotas 4 maketa ēkas: vecā
dzīvojamā ēka, dziļā kūts, cūku
kūtiņa, kalpu klēts. Lai uzstādītu,
vēl nepieciešamas 3 ēkas: rija,
saimnieku klēts un zirgu stallis
(2018)

Tukuma muzejs

Izveidota virtuālā ekspozīcija
"Latvijas vēstures līkloču
modelis". Ekspozīcija ir ierīkota,
saņemts LAD finansējums.
2016.gadā iesākta un darbi
turpinās pie ekspozīcijas
"Modernā lauksaimniecība" un
2017.gadā E.Birznieka-Upīša
memoriālās ekspozīcijas izveides.

Tukuma muzejs

Iegādāti 13 manekeni un TLMS
"Durbe" dalībnieces
izgatavojušas 44 priekšmetus
Tukuma novada tautastērpu
kolekcijai (2000 EUR 2016, 2000
EUR 2017).
2018.gadā darbi turpināsies.

14 000

46 000

12 000

2016

2016

2016

3 gadi

4 gadi

3 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

75

100gades
programma

Informatīvo plāksnīšu pie Tukuma pilsētas Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas
vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu
vēsturiskajām ēkām. Izveidota Tukuma vēsturisko ēku
bāzes izveidošana
elektroniskā datu bāze.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

17 500

2016

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

3 gadi

Tukuma muzejs

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā.
Zentenes kultūras namā ir
nomainīti griesti un uzstādīts
jauns apgaismojums. 2019.gadā
darbi turpināsies pie skatuves
atjaunošanas

76

LAD

Zentenes kultūras nama atjaunošana

Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.

15 000

2016

5 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

77

LAD

Lestenes baznīcas atjaunošana vairākās
kārtās

Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras
arhitektūras pieminekli Nr.6822 - Lestenes luterāņu
baznīca. Restaurēts altāris retabls.
Atjaunota kancele, ērģeles un citi interjēra elementi.

500 000

2016

5 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Ik gadu notiek darbi Lestenes
baznīcā

78

Grāmata par Džūksti

Izstrādāta un izdota grāmata par Džūkstes vēsturi
(~1500 eksemplāri)

7 000

2016

3 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Tiek gatavota grāmata

79

Klusās lasītavas izbūve un iekārtošana
Tukuma bibliotēkā

Izbūvēta un iekārtota Klusā lasītava Tukuma bibliotēkā

10 000

2016

1 gads

Tukuma
bibliotēka

80

Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas
atjaunošana

Veikta baznīcas atjaunošana saskaņā ar Tukuma
evsņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanus koncepciju.
Saglabāts, aizsargāts un attīstīts valsts kultūras
arhitektūras piemineklis Nr.6843 - Tukuma luterāņa
baznīca.

800 000

2016

5 gadi

Tukuma ev.
luterāņu baznīca

81

Pūres luterāņu baznīcas atjaunošana

Atjaunots baznīcas logu vēsturiskais izskats - izgatavoti
vitrāžu logi.
Atjaunots baznīcas zvana tornis.

25 000

2016

3 gadi

Pūres baznīcas
atjaunošanas
fonds

2017.gadā pasūtīti logi un
vitrāžas. 2018.gadā plānots ielikt.

82

Izstrādāta jauna mājas lapa Tukuma bibliotēkai un
Bibliotēku darba modernizācija un publisko
izgatavotas jaunas plastikāta lasītāju kartes Tukuma
e-pakalpojumu pilnveide
pilsētas un pagastu bibliotēku lietotājiem

8 000

2016

5 gadi

Tukuma
bibliotēka

2017.gadā ir izstrādāta jauna
mājas lapa.
2018.gadā plānots izgatavot
jaunas plastikātu lasītāju kartes

83

84

85

100gades
programma

Rezultāts
sasniegts

Izbūvēta un iekārtota Klusā
lasītava Tukuma bibliotēkā

Iegādātas jaunas iekārtas, aprīkojums, tehnoloģijas un
IT un aprīkojuma attīstība muzeja krājumu
programmatūras muzeja vajadzībām , muzeja krājumu
dokumentēšanai, digitalizācijai, pieejamībai
saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai.

30 000

2016

5 gadi

Tukuma muzejs

2017.gadā iegādāta datortehnika
un plānots pabeigt servera
programmēšanu un palaišanu
TND, lai nodrošinātu visu TM
struktūrvienību darbu vienotā IT
sistēmā (12 060 EUR).
2018.gadā darbi turpinās.

Z.A.Meierovica piemineklis Tukumā un
Jaunās ielas skvēra labiekārtošana

Izgatavots un uzstādīts piemineklis Z.A.Meierovicam
Jaunās un Lielās ielas skvērā, Tukumā. Labiekārtots
skvērs.

400 770

2016

3 gadi

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Darbs notiek pie Z.A.Meierovica
pieminekļa būvniecības. Plānots
atklāt 2018.gada novembrī.

Piemiņas vietas izveide Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

Izveidota piemiņas vieta un uzstādīts stēls Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

10 000

2016

5 gadi

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

Šobrīd tiek izgatavotas stēlas un
gravēti vārdi. 2018.gadā plānots
uzstādīt.

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

86

100gades
programma

Eksponēt Tukuma muzeja mākslas
kolekcijas zelta fondu pilsētvidē

Eksponēt Tukuma muzeja mākslas kolekcijas zelta
fondu pilsētvidē - Mākslas darbu reprodukcijas uz namu
brandmūriem un citām piemērotām arhitektoniskajām
plaknēm lielformāta baneru veidā un veidojot
izteiksmīgas gaismas projekcijas.
Izveidoti Tukuma pilsētvides objekti, saistībā ar
izcilajiem novadniekiem - L.Āriņš, A.Artums, M.Zālīte,
G.Bērziņš.

87

100gades
programma

Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes
Pasaku muzejā

Izveidota moderna ekspozīcija Džūkstes Pasaku muzejā
"A.Lerhis-Puškaitis un pasakas". Iegādāts aprīkojums.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

10 000

2016

70 000

2016

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

3 gadi

Kultūras, sporta
un sabiedrisko
attiecību nodaļa

2017.gadā Tukuma Muzejs ir
sagatavojis uz lielajām plaknēm
eksponējamo darbu izlasi.
2018.gadā darbi turpināsies.

3 gadi

Tukuma muzejs

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā.

88

Durbes pils kompleksa attīstība Tukumā

Restaurēta klēts. Izbūvēts lietus ūdeņu tīkls Durbes pilī.
Restaurēts Durbes pils akmens apkārtmūris.

814 000

2016

4 gadi

Tukuma muzejs

Klēts pieslēgta centrālajai
apkures sistēmai, restaurēts viens
apkārtmūra posms. Līdzekļu
trūkuma dēļ pārtraukta iepirkuma
procedūra sabrukušā akmens
apkārtmūra posma restaurācijai
(2017).
Darbi turpināsies
2018./2019.gadā

89

Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma
pilsētas Kultūras namā

Iegādāti 330 krēsli skatītāju zālei Tukuma pilsētas
kultūras namam.
Iegādāties transporta kastes skaņu pultīm un Led
prožektoriem.
Iegādāta āra telts 4x4 m āra pasākumu nodrošināšanai.

50 335

2017

2 gadi

Tukuma pilsētas
kultūras nams

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

90

100gades
programma

Veikta kultūras nama ēkas, t.sk.siltumapgādes
infrastruktūras, pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina
Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve un ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.
energoefektivitātes pasākumi
Renovēts Tukuma pilsētas kultūras nams (Darbība
veicama Latvijas 100gades programmas pasākumu
ietvaros u.c.projektu ietvaros).

91

100gades
programma

Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā

92

LAD

93

LAD

1 500 000

2017

5 gadi

Attīstības nodaļa

2016.gadā ERAF SAM4.2.2.
projekta ideja par
energoefektivitātes pasākumu
veikšanu netika apstiprināta un
konkursa ietvaros netiks īstenots.
2018.gadā plānots izsludināt metu
konkursu (kultūras nama pārbūve/
jauna būvniecība)

Izbūvēts piebraucamais ceļš, auto stāvvieta, vieglas
konstrukcijas estrāde, sēdvietas skatītājiem, gājēju
celiņi, apgaismojums. Pašvaldības īpašumā pie Tumes
strauta.

60 000

2017

4 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā.

Džūkstes kultūras nama skatuves
aprīkojuma modernizācija

Iegādāts moderns aprīkojums Džūkstes kultūras namam.
Uzstādīts skaņas aprīkojums

15 000

2017

5 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā.

Leģionāru piemiņas istabas paplašināšana
Lestenes pagastā

Paplašinātas telpas Lestenes brāļu kapu piemiņas
ekspozīcijai. Atjaunotas telpas koplietošanas telpas

3 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Nav iespējams iegādāties
papildus telpas, lai varētu
paplašināt Lestenes brāļu kapu
piemiņas ekspozīciju.
Ņemt ārā no IP.

14 000

2017

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

94

Biroja tehnikas iegāde Tukuma pilsētas
kultūras namam

Iegādāts printeris-kopētājs, stacionārais dators,
portatīvais dators, dokumentu smalcinātājs, kultūras
nama darbības nodrošināšanai.

95

Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma
Audēju darbnīcai

Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju
darbnīcai.

96

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

8 007

2017

2 gadi

Tukuma pilsētas
kultūras nams

2017.gadā iegādāts dators
grāmatvedības nodrošināšanai.
2018.gadā tiks iegādāti
pamatlīdzekļi budžeta ietvaros.

10 000

2017

1 gads

Tukuma muzejs

Līdzekļu trūkuma dēļ aprīkojums
nav iegādāts.
Tiek pārcelts uz 2018.gadu.

Stāvlaukuma izbūve pie Durbes pils
kompleksa Tukumā

Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils kompleksa
Tukumā.

50 000

2017

3 gadi

Tukuma muzejs

Līdzekļu trūkuma dēļ
stāvlaukums nav izbūvēts, bet
saimnieciskā kārtā atsevišķās
vietās uzlabots segums
(2016,2017).
Tiek pārcelts uz 2019.gadu.

97

LAD

Sēmes estrādes un sporta laukuma
būvniecība

Izbūvēta brīvdabas estrāde un sporta laukums ar
volejbola, skrējceļu, tālēkšanas laukumu īpašumā
"Sporta angārs" Sēmes pagastā.

50 000

2017

4 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

98

LAD

Aprīkojuma iegāde Tumes kultūras namam

Uzstādīta moderna gaismas aparatūra kultūras
pasākumu nodrošināšanai Tumes kultūras namā.

36 600

2017

3 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

99

LAD

Atjaunota brīvdabas estrāde pie Džūkstes
kultūras nama

Atjaunota un paplašināta brīvdabas estrāde pie Džūkstes
kultūras nama

30 000

2017

5 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

100

Kino punkta izveide un pilnveide

Izveidota publiski pieejama kino skatīšanās vieta ar
atbilstošu modernu aparatūru Tukumā, Talsu iela 4

15 000

2017

1 gads

Administratīvā
nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

101

Durbes estrādes atjaunošana Tukumā

Atjaunota Durbes estrāde Tukumā un labiekārtota tās
teritorija

800 000

2017

5 gadi

Tukuma kultūras
nams

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

102

Džūkstes biedrību nama fasādes
atjaunošana

Atjaunota Džūkstes biedrību nama fasāde

45 000

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

103

Pūres kultūras nama zāles grīdas
rekonstrucija

3 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Tiek īstenots ELFLA projekts,
kura ietvaros tiek mainīta zāles
grīda. Plānots darbus pabeigt līdz
gada beigām.
2017.gadā ir veikti pirmie
nepieciešamie darbi, lai atjaunotu
sanitāro mezglu Pūres kultūras
namā.
Darbi turpinās
Plānots 2018.gadā iesniegt
projektu partnerībā Laukiem un
jūrai

Nomainīta Pūres kultūras nama mazās zāles grīda.

8 961

2017

104

Pūres kultūras nama sanitārā mezgla
atjaunošana

Atjaunots sanitārais mezgls - tualetes Pūres kultūras
namā.

5 000

2017

3 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

105

Lestenes Tautas nama apkures sistēmas
pārbūve un telpu remonts

Pārbūvēta Lestens Tautas nama apkures sistēma.
Atjaunotas telpas.

15 000

2017

2 gadi

Irlavas un
Lestenes pagasta
pārvalde

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

106

Leģionāru piemiņas istabas Lestenes
pagastā apkārtnes labiekārtošana

Uzlikts jauns segums teritorijā pie Leģionāru piemiņas
istabas Lestenes pagastā

2 000

2017

2 gadi

Irlavas un
Rezultāts
Lestenes pagastu
sasniegts
pārvalde

2017.gada rudenī ir labiekārtota
teritorija pie Leģionāru piemiņas
istabas

107

Grāmata par Irlavas pagastu

Sarakstīta un izdota grāmata par Irlavas pagasta vēsturi

10 000

2017

2 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Grāmata top. Plānots pabeigt
2018.gadā

J. un K. Straubergu grāmatas "Džūkste pagasta un draudzes vēsture"atjaunotai
izdošanai

Atjaunota un atkārtoti izdota Džūkstē dzimušo klasiķu
brāļu Kārļa un Jāņa Straubergu grāmata "Džūkste pagasta un draudzes vēsture".
Brāļu 1939. gadā publicētais pētījums “Džūkste”, kas
bija veltīts dzimtajam pagastam, pirmskara Latvijā kļuva
par paraugu daudziem sava novada vēstures pētniekiem
visā valstī.
Izdoti 800 eksemplāri.

10 459

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Darbi notiek pie grāmatas
atjaunošanas

Latvijas valsts karoga izvietošana novadā

Uzstādīts Latvijas valsts karogs Tukuma novada
teritorijā.

27 000

2017

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

108

109

100gades
programma

RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs
115

Sportas skolas piebūves projektēšana un
būvniecība

Būvprojekts Sporta skolas piebūves celtniecībai. Uzcelta
Sporta skolas piebūve, slēgta telpa vieglatlētikas
nodarbībām - vieglatlētikas manēža.

274 164

2016

4 gadi

Tukuma Sporta
skola

116

Tukuma Sporta skolas teritorijas
labiekārtošana

Uzstādīta pretvēju siena Tukuma Sporta skolas
(Kuldīgas iela 74, Tukums) stadionā.

30 000

2017

2 gadi

Tukuma Sporta
skola

Aprīkojuma iegāde Tukuma šautuvei

Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums Tukuma šautuvei:
šaušanas iekārtu komp. 2gab., šāvēju formas 2 gab.,
šāvēju zābaki 2 pāri, pn.šautene 2 gab., šāvēju botas 3
pāri, pn.pistole 2gab., m/k pistole 2 gab., ieroču
pārvadāšanas kastes 2 gab.

23 000

2017

2 gadi

Tukuma Sporta
skola

2017.gadā iegādāts daļa
aprīkojums. 2018.gadā tiks
iegādāts atlikušais aprīkojums

117

Rezultāts
sasniegts

118

LAD

Sporta laukuma izveide Zentenes ciemata
centrā

Izveidots sporta laukums Zentenes ciemata centrā –
futbola, basketbola un volejbola laukums.

55 000

2017

5 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

2017.gadā projekts tika iesniegts
"Partnerība laukiem un jūrai"
projekta konkursā. 1.kārtā plānots
izbūvēt futbola laukumu.
Būvniecības darbi plānoti
2018.gadā

119

LAD

Āra ternažieru un skeitparka rampu
uzstādīšana Sēmes pagastā

Atjaunota skeitparka rampa, papildināta ar jauniem
elementiem. Uzstādīti āra trenažieri.

30 000

2017

5 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

120

LAD

Pūres sporta laukuma infrastruktūras
uzlabošana

Uzlabota sporta infrastruktūra. Uzstādīti āra trenažieri,
āra galda teniss. Uzstādīta nojume.

30 000

2017

5 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

Pludmales volejbola laukumu izbūve
Tukumā

Izbūvēti publiskie āra pludmales volejbola laukumi
Pauzera pļavās Tukumā.

16000

2017

2 gadi

Tukuma sporta
skola

2017.gadā uzsākti darbi pie
volejbola laukumu izbūves
Pauzera pļavās

121

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

122

Tukuma Sporta skolas teritorijas
labiekārtošana

Atjaunoti tenisa laukumi un izbūvēts apgaismojums
Tukuma pilsētas stadionā (Kuldīgas ielā 74)

40 614

2017

2 gadi

Tukuma Sporta
skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

123

Tukuma Sporta skolas jumta atjaunošana

Atjaunots jumts virs vecās sporta zāles un virs vecās
skatītāju ložas

12 305

2017

1 gads

Tukuma Sporta
skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā atjaunot jumtu
virs vecās sporta zāles (prioritāte)

124

Invalīdu sporta kluba Brīvības laukumā 8
ēkas jumta seguma maiņa

Nomainīts jumts, veikti energoefektivitātes pasākumi.

100 000

2017

2 gadi

Tukuma Sporta
skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

125

Izbūvēts auto stāvlaukums pie esošā mākslīgā futbola
Mākslīgā futbola laukuma un blakus esošā laukuma Revolūcijas ielā (Pauzera pļavas) un sakārtots
laukuma labiekārtošana
blakus esošais dabīgā seguma futbola laukums.
Sakārtota degradēta teritorija pilsētvidē.

300 000

2017

4 gadi

Tukuma Sporta
skola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

126

Sporta trenažieru uzstādīšana Irlavas
pagastā

14 993

2017

2 gadi

Irlavas un
Rezultāts
Lestenes pagasta
sansiegts
pārvalde

Īstenots ELFLA projekts,
uzstādīti brīvdabas trenažieri

127

Trenažieru zāles atjaunošana Irlavas sporta Uzstādīts jauns grīdas segums Irlavas sporta nama
namā
trenažieru zālē

10 000

2017

2 gadi

Irlavas un
Lestenes pagasta
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

128

Telpu trenažieru iegāde Sēmes pagastam

Uzstādīti 4 profesionāli trenažieri Sēmes pagasta
fizioterapijas kabinetā (Ezera ielā 1, Sēmes pagasts)

5 731

2017

2 gadi

Sēmes un
Rezultāts
Zentenes pagasta
sansiegts
pārvalde

Īstenots ELFLA projekts,
izveidots fizioterapijas kabinets

129

Irlavas sporta nama teritorijas
labiekārtošana

Labiekārtota un paplašināta Irlavas sporta nama
teritorija. Izveidots pludmales parks pie Abavas upes.

15 000

2017

3 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

Atjaunotas telpas feldšerpunktā Sēmes pagastā.

10 000

2016

4 gadi

Sēmes un
Rezultāts
Zentenes pagastu
sansiegts
pārvalde

Atjaunots procedūras kabinets
Sēmes feldšeru-vecmāšu punktam

200 000

2016

4 gadi

Tukuma slimnīca

2017.gadā izgatavota topogrāfija.
2018.gadā plānots izstrādāt
būvprojektu

Uzstādīti 15 brīvdabas trenažieri dažādām muskuļu
grupām pie Irlavas vidusskolas un Irlavas sporta nama

RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe
130

Feldšera punkta telpu labiekārtošana
Sēmes pagastā

131

Stāvlaukuma izbūve pie Tukuma slimnīcas Būvprojekts. Jauns, plašs stāvlaukums pie Tukuma
un poliklīnikas
slimnīcas un poliklīnikas.

132

Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumu pieejamība
SAM 9.2.4.2.
Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās,
Organizēti slimību profilakses pasākumi un veselības
nabadzības un sociālās atstumtības riskam
veicināšanas pasākumi
pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus

342 637

2017

3 gadi

Attīstības nodaļa

Vienošanās ar CFLA par projekts
īstenošanu noslēgta 28.03.17.
Šogad notikuša visas plānotās
aktivitātes - organizēti veselības
veicināšanas pasākumi, rīkotas
nometnes, veselības dienas u.c.
Aktivitātes plānotas īstenot vēl 2
gadus.

Pieejamības nodrošināšana ģimenes ārstu
praksē un sociālā darbinieka darba vietā
Tumes pagastā

20 000

2017

4 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2021.gadā

133

SAM

Nodrošināta pieejamība ģimenes ārstu praksē un sociālā
darbinieka darba vietā Tumes pagastā.

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

134

Fizioterapijas kabinetu izveide Sēmes
pagastā

Izveidots fizioterapijas kabinets Ezera ielā 1, Sēmes
pagastā. Aprīkots ar nepieciešamo aprīkojumu.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

10 000

2017

2 gadi

Sēmes un
Rezultāts
Zentenes pagastu
sasniegts
pārvalde

Īstenots ELFLA projekts,
izveidots fizioterapijas kabinets

83 400

2016

3 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
2018.gadā plānota jumtu nomaiņa
(prioritāte)

RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība
Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes"
Irlavā atjaunošana

Nomainīts jumts, atjaunota fasāde, izbūvēta ventilācija
sociālajā dzīvojamajā mājā „Mežrozītes” Irlavas
pagastā.

139

Aprūpes mājās mobilā vienības
pakalpojuma pilnveidošana Tukuma
novada pašvaldībā

Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai
iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ
nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada
teritorija, lauku viensēta (iekļautie pakalpojumi drošības pogas, specializētais transports, speciālistu
komandas).

140

Izveidots sociālās uzņēmējdarbības inkubators
Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls Melnezera iela 3, Tukumā. Pārbūvētas esošās telpas un
inovatīva atbalsta instrumenta izveide
aprīkotas sociālā uzņēmējdarbības inkubatora
pašvaldībās
vajadzībām. Nodrošināti kvalificēti darbinieki.

141

Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā

142

143

138

75 000

2016

4 gadi

Tukuma novada
sociālais dienests

Pakalpojums deleģēts biedrībai
"Latvijas Samariešu apvienība",
aprūpes pakalpojumā tiek
nodrošināts drošības pogas,
specializētā pakalpojuma
pakalpojums, nepalielinot
finansējumu

6 226 877

2017

3 gadi

Attīstības nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas
uzturēšana un vides pieejamība.

80 000

2017

4 gadi

Tukuma novada
sociālais dienests

Projekts tiek plānots ikgadēji
pašvaldības budžeta prioritātes,
finansējums netiek rasts.
Plānots 2019.gadā.

Kopienu centra „Rīti” bēniņu siltināšana

Nosiltināti bēniņi kopienas centrā "Rīti" Slampes
pagastā. Energoefektivitātes uzlabošana ēkai.

9 700

2017

4 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā.
Atbildīgais - Tukuma novada
sociālais dienests

Pieejamības nodrošināšana Irlavas
bērnunama-patversmē

Pielāgots ēkas 1.stāvs bērniem un jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem.

20 000

2017

3 gadi

Irlavas
bērnunamspatversme

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

144

Ģimenes atbalsta centra izveide Tukuma
novadā

Preventīvi pieejami speciālisti ģimenēm ar bērniembērnu un vecāku psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta
saņemšanai. Mazinās bērnu pamešana novārtā vai
neatbilstošas aprūpes riski.

40 000

2017

5 gadi

Tukuma novada
sociālais dienests

IP izveidots Izglītības atbalsta
centrs, kurā strādā 3 speciālisti,
centra izveide medicīniskajam
atbalstam un sociālajai
rehabilitācijai plānots izveidot DI
projekta ietvaros

145

Sociālā darba ar grupām pilnveidošana

Sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas pirkšana
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, mazinot vai
novēršot sociālo problēmu izrietošās sekas. (programma
6 mēnešiem)

21 504

2017

1 gads

Tukuma novada
sociālais dienests

Projekts tiek plānots ikgadēji
pašvaldības budžeta prioritātes,
finansējums netiek rasts.
Plānots 2019.gadā.

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

146

Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība
pašvaldībā

Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā

21 168

2017

147

Ilgstošas aprūpes institūcijas – Irlavas
bērnu nama - patversmes - tuvināšana
ģimeniskai videi (Quality 4children
standarti)

Dzīvokļu pirkšana vai esošās iestādes pārbūve atbilstoši
standartiem

150 000

2017

148

Spezializētu audžuģimeņu apmācība

Specializētās audžuģimenes, apmācību kursi

149

Mobilā pacēlāja iegāde Tukuma novada
sociālajam dienestam

Iegādāti 2 mobilie pacēlāji vides pieejamības
nodrošināšanai

14 500

2017

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

1 gads

Tukuma novada
sociālais dienests

Slēgts līgums ar SPA par
pakalpojuma nodrošināšanu pēc
nepieciešamības, nodrošināts
pakalpojums 3 ģimenēm

4 gadi

Tukuma novada
sociālais dienests

DI projekta ietvaros, notiek
plānošanas darbs DI vadības
grupas sanāksmēs, DI plāna
izstrāde Rīgas plānošanas reģionā

5 gadi

Tukuma novada
sociālais dienests

DI projekta ietvaros, notiek
plānošanas darbs DI vadības
grupas sanāksmēs, DI plāna
izstrāde Rīgas plānošanas
reģionā, dalība projektos AIRI
Projekts tiek plānots ikgadēji
pašvaldības budžeta prioritātes,
finansējums netiek rasts.
Plānots 2019.gadā.

20 000

2017

2 gadi

Tukuma novada
sociālais dienests

RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība

151

Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem

Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem.

50 000

2016

6 gadi

Īpašumu nodaļa

2017.gadā nav piedalījusies
izsolēs, jo dzīvokļu sākotnējā
cena ir augsta. Darbi turpināsies
turpmākos gadus.

152

Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana Sēmes
pagastā

Atjaunota daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 6. Pieejami
dzīvokļi.

642 000

2017

4 gadi

SIA "TILDe"

Plānots pabeigt izpēti par Sēmes
pagasta daudzdzīvokļu mājas
nestspēju.

Attīstības nodaļa

21.06.2017. iesniegts CFLA
ERAF SAM3.3.1. projekts.
Apstiprināts 16.10.2017. Parādes
iela nodota ekspluatācijā
23.10.2017. 2018.gadā tiks
pabeigta ERAF projekta
īstenošana.

RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība

153

SAM

Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma
rajonā

SAM 3.3.1. Iznākuma rādītāji: 10 jaunizveidotas darba
vietas un 472 015 euro piesaistītās komersantu nefinanšu
investīcijas. Pārbūvēta Parādes iela un tās krustojums ar
Jelgavas ielu.

681 317,40

2016

5 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

155

156

157

162

SAM

SAM

SAM

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā
Lauktehnika - Tukums II

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba
vietas un 3 016 700 euro piesaistītās komersantu
nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija
zonā Lauktehnika - Tukums II 20,45 ha platībā:
1)
Industriālās teritorijas sakārtošana starp Kandavas
un Stacijas ielām - rekonstruēta iela, sakārtota un
piemērota teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un
4 327 983,30
attīstībai, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo
tīklu izbūve;
2)
Vilkājas un Rūdas ielu posmu, Purva ielas un
Upuru piemiņas gatves pārbūve/ izbūve (t.sk.ūdensvads,
kanalizācija u.c. ārējie tīkli) uzņēmējdarbībai paredzētās
teritorijas attīstībai.

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā
Melnezera iela - Laustiķis

SAM 5.6.2. Nr.2.
Iznākuma rādītāji: 25 jaunizveidotas darba vietas un 2
400 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu
investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija zonā
Melnezers - Laustiķis 1,75 ha platībā - izbūvēts
Melnezera ielas posms un Putniņu ielas posms, izbūvēts
ūdensvads, kanalizācija un siltumtīkli u.c. infrastruktūra
uz uzņēmējdarbībai paredzētām teritorijām.

Degradētās teritorijas sakārtošana
Jauntukuma mikrorajonā

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba
vietas un 600 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu
investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija Jauntukuma
mikrorajonā Tukumā 0,4ha platībā - pārbūvēta Slocenes
iela, izbūvēta infrastruktūra uzņēmējdarbībai paredzētās
teritorijas attīstībai.

705 883

2017

Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība

Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga,
vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un
paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta
veicināšanai.

400 000

5 000

609 813,30

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Attīstības nodaļa

30.05.2017. iesniegts CFLA
ERAF SAM5.6.2. projekts.
Vilkājas-Rūdas ielas un Purva
iela-Upuru piemiņas gatve
nodotas ekspluatācijā
12.10.2017. 2018.gadā tiks
būvēta Stacijas iela un Dāņu iela.

Attīstības nodaļa

01.06.2017. noslēgta vienošanās
ar CFLA par ERAF SAM5.6.2.
projekta īstenošanu. MelnezeraPutniņu ielu posmi nodoti
ekspluatācijā 13.10.2017.
2017.gadā tiks pabeigta ERAF
projekta īstenošana.

5 gadi

Attīstības nodaļa

31.07.2017. iesniegts CFLA
ERAF SAM5.6.2. projekts.
Slocenes ielas posma pārbūves
būvdarbi uzsākti 2017.gadā un
tiks pabeigti 2018.gadā.

2016

5 gadi

Tukuma tirgus

2017.gadā tika izsludināts metu
konkurss, kurā piedalījās 2
pretendenti. Noslēdzās bez
rezultāta.

2015

2 gadi

Tukuma Tūrisma
informācijas
centrs

Stratēģija sagatavota, tiek
strādāts pie mārketinga aktivitāšu
plāna.

Tukuma Tūrisma
informācijas
centrs

2017.gadā veikta TIC ēkas
tehniskā apsekošana, notiek
apliecinājuma kartes
sagatavošana ēkas
rekonstrukcijas-labiekārtošanas
darbiem atbilstoši
energoefektivitātes prasībām un
darbinieku darba apstākļu
uzlabošanai.

2016

2016

6 gadi

5 gadi

RV11 Augošs tūrisms
163

164

Tukuma novada (un Engures novada,
Jaunpils novada un Kandavas novada)
tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde

TIC ēkas interjera un ēkas fasādes
sakārtošana

Izstrādāta Tukuma tūrisma reģiona tūrisma stratēģija
2015.-2020.gadam.

Atjaunota TIC ēka (Talsu ielā 5): pagalma puses ieejas
un uzbrauktuves sakārtošana, ēkas fasādes sakārtošanas
projekts un sakārtošana, ēkas eksterjera un interjera
izveide.

80 000

2016

5 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

165

Aprīkojuma iegāde eksponēšanas
pasākumiem Tukuma novadā

TIC telts iegāde brīvdabas eksponēšanās iespējām 1gb,
TIC pop-up stenda / fotosienas izveide 3 gb,
pārvietojamie stendi 3 gb, ekspo galds 1 gb.
Dažādu baneru izgatavošana (telpām un laukam - 23
gb.),reklāmas buru (4 gb.), tribīnes izgatavošana (2 gb)

9 700

2016

5 gadi

Tukuma Tūrisma
informācijas
centrs

Zīmolvedības stratēģijas
ieviešanas rezultātā pašvaldībā
iegādāts 2 teltis un reklāmas
buras.

166

Informācijas stendu uzstādīšana Slampes
centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem
tūrisma objektiem Slampes pagastā.

1 000

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Pārcelts uz 2019.gadu.

167

Informācijas stendu uzstādīšana Džūkstes
centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem
tūrisma objektiem Džūkstes pagastā.

1 000

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Pārcelts uz 2019.gadu.

168

Ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojuma
tūrisms Matsalu un Ķemeru Nacionālo
parku teritorijās

Attīstot sadarbību starp Džūkstes Pasaku muzeju un
Ķemeru nacionālu parku, izveidots kopīgs tūrisma
produkts un mācību programmu skolām, kā arī Džūkstes
pasaku muzejā izveidots Pasaku dārzs, mācību
programma un mārketinga pasākumi, tai skaitā buklets
un mobilais gids.

65 000

2017

3 gadi

Tukuma muzejs

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Pārcelts uz 2019.gadu.

Audiogidu sistēma

Audiogida pa Tukuma pilsētu un novadu izveide,
lietošanai mobilajos tālruņos (aplikācijās) un TICā
saņemamo austiņu izmantošanai: 2 kārtās izveidots
audiogids - 1) pa Tukuma pilsētu (50 objekti) un 2)
novadu (50 objekti), ieskaņojot audiogida inforrmāciju 4
valodās (LV, RU, EN, LT), iegādājoties 5 audiogidu
iekārtas un izveidojot mobilo audiogida aplikāciju
Android un iOS sistēmām lejuplādēm Apple Store un
Google Play vietnēs.

169

40 000

2017

5 gadi

Tukuma Tūrisma
informācijas
centrs

Sadarbībā ar IT speciālistiem
Tukuma pilsētā izveidots
audiogids maršrutā "Mazais loks
pa Tukumu" 3 valodās. Novada
un/vai tematiskā audiogida
izveidei nepietiek finanšu
līdzekļu. Tiek skatīta ideja
audiogidu iekļaut mobilās
aplikācijas saturā.

1 000 000

2016

5 gadi

Arhitektūras
nodaļa

2017.gadā notiek būvprojekta
izstrāde. 2018.gadā plānots
pabeigt tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu

15 000

2016

2 gadi

Tumes un
Rezultāts
Degoles pagastu
sasniegts
pārvalde

2017.gadā bruģēts gājēju celiņš
Pasta ielā

Slampes un
Rezultāts
Džūkstes pagastu
sasniegts
pārvalde

2017.gadā pārbūvēti pašvaldības
autoceļa posmi:
a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji –
Minsteri 5,357 km Slampes
pagastā,
Jaunzemji-Grauzde 4,039 km,
Baltiņi-Grauzde 1,404 km
Džūkstes pagastā.

RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija
170

Brīvības laukuma pārbūve Tukumā

Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēts Brīvības laukums
Tukumā.

RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme
171

172

Gājāju celiņu bruģēšana pie Pasta ielas
Tumes pagastā

Bruģēts gājēju celiņš Pasta ielā, Tumes pagastā.

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Slampes un Džūkstes pagastā

Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants
segumu, kopējais ceļu garums ~10,62km. Veicināta
uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.
Slampes pagastā: a/c „Jelgava-Tukums” – Kalnāji –
Minsteri 0- 5,3km;
Džūkstes pagastā: Jaunzemji – Grauzde 0- 3,93km;
Baltiņi-Grauzde 0- 1,39km;

568 318,61

2016

2 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

173

174

175

176

177

178

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Tumes un Degoles pagastā

Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants
segumu, kopējais ceļu garums ~7,12km. Veicināta
uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.
Degoles pagastā: Spirgus-Praviņu ceļš 0- 3,12km;
Tumes pagastā: Krūmiņi – Atpūtas 0- 1km; Rotkaļi –
Vecmokas 0- 3km;

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Irlavas un Lestenes pagastā

Pārbūvēti 2 pašvaldības autoceļu posmi ar grants
segumu, kopējais ceļu garums ~8,66km. Veicināta
uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.
Lestenes pagastā: Cīruļi – Bērziņi 0- 2,6km;
Irlavas pagastā: Sāti – Karotītes 0- 5,75km;

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Pūres un Jaunsātu pagastā

Pārbūvēti 3 pašvaldības autoceļu posmi ar grants
segumu, kopējais ceļu garums ~9,1km. Veicināta
uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.
Pūres pagastā: Beitiņi-Liepsalas 0- 2,0km; ApšukrogsStrēļi 0- 2,7km;
Jaunsātu pagastā: Šūļas – Bērznieki - Bajāri ceļš 04,4km;

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Sēmes pagastā

Pārbūvēti 4 pašvaldības autoceļu posmi ar grants
segumu, kopējais ceļu garums ~8,2km. Veicināta
uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības saglabāšana.
Sēmes pagastā: Paegļi- Vilksala 0- 1,2km; KaiveVilksala 0- 2,5km; Vilksala- Sildārziņi 0- 2,9km; SēmeZiediņi 0- 1,6km;

Centrālbaltijas velotīkla uzturēšana

Izveidotā veloceliņu tīkla Centrālbaltijas reģionā attīstība
un uzturēšana: EuroVelo maršruta marķēšana ar ceļa
zīmēm (20 gb), Eurovelo 10 maršruta informācijas
stendu izvietošana (2 gb).

Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem

Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

409 598,14

485 986,82

624 227,25

416 069,64

6 000

25 000

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

3 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

2017.gadā pārbūvēti pašvaldības
autoceļa posmi: Krūmiņi-Atpūtas
0,996 km, Rotkaļi-Vecmokas
3,053 km Tumes pagastā
2018.gadā plānots pārbūvēt
Spirgus-Praviņu ceļu Degoles
pagastā 3 km

3 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

2017.gadā notiek pārbūves darbi
pašvaldības autoceļa posmos:
Cīruļi-Bērziņi (Lestenes pagastā),
Sāti-Karotītes (Irlavas pagastā)

3 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagasta
pārvalde

2017.gadā pabeigti darbi Pūres
pagasta autoceļa posmā BeitiņiLiepsalas 1,8 km. Darbi uzsākti Apšukrogs-Strēļi.
Darbi turpinās.

3 gadi

Sēmes un
Zentenes pagasta
pārvalde

2017.gadā uzsākti pārbūves darbi
Sēmes pagasta pašvaldības
autoceļa posmos: PaegļiVilksala; Kaive- Vilksala;
Vilksala- Sildārziņi.
Darbi turpinās.

5 gadi

Tukuma Tūrisma
Rezultāts
informācijas
sasniegts.
centrs

Projekts noslēdzies. Veloceliņu
tīkls izveidots, projektā ieplānotie
maršruti marķēti. Marķējums ik
gadu tiek pārbaudīts.

Īpašumu nodaļa

2017.gadā atpirkta zeme Saules
iela 16a, lai izbūvētu ielu.
Precizēt projekta nosaukumu Zemes atpirkšana zem
pašvaldības ceļiem, ielām.
Precizēt projekta rezultatīvo
rādītāju - Iegādāta zeme zem
pašvaldības ceļiem, ielām, lai
pilnvērtīgi izbūvētu nepieciešamo
infrastruktūru (ceļus, ielas, gājēju
celiņus, veloceliņus)

3 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

179

Talsu ielas pārbūve Tukumā

Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta Talsu iela, tranzītielas
posms.

Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēta tranzītiela - Kurzemes
iela Tukumā. Izbūvēts lokveida krustojums Talsu,
Kurzemes, Tirgus ielu krustojumā.

180

Kurzemes ielas pārbūve Tukuma

181

Autobusu pieturas paviljona izbūve Tumes Izbūvēts autobusa pieturas paviljons Tumes pagasta
pagasta centrā
centrā.

182

183

184

Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēts ielu apgaismojums vai atjaunots esošais
apgaismojums Tukuma pilsētā vairākos ielu posmos Saules ielā, Pumpura ielā, Ziedoņa ielā, Ziemeļu ielā,
Pēteru ielā, Līgo ielā, Alkšņu ielā, Ābeļu ielā, Lapu ielā,
Tirgus ielā, Tīles ielā

Ielu infrastruktūras uzlabošana Tukuma
pilsētā

Atjaunots vai izbūvēts jauns asfalta segums Tukuma
pilsētas ielu posmos: Zemgales iela, Spartaka iela,
Dienvidu iela, Pārupes ielas virskārta līdz Zaļai ielai,
Straumes iela, Smilšu ielas virskārta, Durbes iela no
Alīnes ielas līdz Milzkalnes ielai, Ziedoņa iela, Pumpura
iela no Ziedoņa ielas līdz Rīgas ielai, Lazdu iela, Miera
iela, M.Gravas iela, L.Parka iela, Gaismas iela, Mālu
iela, Bērzu iela, Klusā iela, Dienvidu iela, Pasta iela

Gājēju celiņu izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēts vai atjaunots esošais gājēju celiņš (ietves)
Tukuma pilsētā: Alīnes iela (no Jelgavas ielas līdz Ošu
ielai), Telegrāfa ielā (no Telegrāfa ielas 4 līdz Alīnes
ielai), Pasta ielā (no Elizabetes ielas līdz Talsu ielai),
Talsu ielā (no Pasta ielas līdz Revolūcijas ielai),
Dārzniecības ielā (no Veidenbaumu ielas līdz Krasta
ielai), Raiņa ielā (no Lauku ielas līdz Raiņa ielai 24),
Mālkalnā gājēju celiņš.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

1 800 000

2016

Izpildes
ilgums

5 gadi

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Rezultāts
Komunālā nodaļa sasniegts
daļēji

Talsu ielā ir atjaunota virskārta no
Pasta ielas līdz pilsētas robežai.
Izbūvēts gājēju celiņš no Šēseles
ielas līdz Tirgus ielai.

6 500 000

2016

5 gadi

Komunālā nodaļa

2017.gadā izstrādāts būvprojekts
un 2018.g. plānots būvēt 1.kārtu
(paredzot lokveida krustojumu
Talsu, Kurzemes, Tirgus ielu
krustojumā, veicot satiksmes
drošības uzlabojumus Kurzemes,
Mednieku, M.Smilšu un
Pavārkalna ielā). Plānots izbūvēt
no Talsu ielas līdz Progresa ielai.

3 200

2017

2 gadi

Tumes un
Rezultāts
Degoles pagastu
sasniegts
pārvalde

2017.gadā izbūvēts autobusa
paviljons Tumes pagasta centrā

Komunālā nodaļa

Izbūvēts ielu apgaismojums:
Melnezera iela (no Meža ielas
līdz Putniņa ielai), Alkšņu iela
(visā garumā), Ābeļu iela (visā
garumā), Lapu iela (visā garumā),
Saules ielā, Ziemeļu ielā, Tīles
ielā.
Darbi turpinās.

750 000

6 000 000

2 750 000

2017

2017

2017

4 gadi

5 gadi

5 gadi

Komunālā nodaļa

Komunālā nodaļa

2017.gadā atjaunota virskārta:
Smilšu ielā (no PII Taurenītis līdz
Tulpju ielai);
Talsu ielā (no Pasta ielas līdz
Revolūcijas ielai);
Tirgus ielā (no Talsu ielas līdz
Pilskalna ielai);
Darbi turpinās.
2017.gadā izbūvēti jauni gājēju
celiņi: Alīnes ielā (no Jelgavas
ielas līdz Ošu ielai);
Telegrāfa ielā (no Telegrāfa ielas
4 līdz Alīnes ielai), Talsu ielā (no
Šēseles ielas līdz Revolūcijas
ielai), pabeigts gājēju celiņš
Smilšu ielā (gar daudzdzīvokļu
mājām).
Šajos posmos izbūvēts
apgaismojums.
Darbi turpinās.

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Atjaunoti esošie grāvji vai izbūvēta slēgtā lietus ūdens
sistēma vairākos Tukuma pilsētas ielas posmos: Alīnes
Lietus ūdens sistēmas sakārtošana Tukuma ielā, L.Parka iela, Gaismas iela, Mālu iela, Vārpas iela,
pilsētā
Durbes iela, Kūdras iela, Dāņu iela, Putniņu iela, Bērzu
iela, Klusā iela, M.Gravas iela, Talsu iela, Smilšu iela,
Dienvidu iela, Lavstiķa mazdārziņi u.c.

185

186

Jaunu ielu posmu izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēti jauni ielu posmi Tukuma pilsētā: Aveņu iela,
Kastaņu iela, Ievu iela, Mētru iela, Līduma iela, Kūdras
iela, Saules iela, Ziedoņa iela, Sila iela, Līgo iela, Kļavu
iela, Bišu iela, Nomales iela, Lauksargu iela, Tulpju iela.

187

Stāvlaukuma atjaunošana pie Tukuma
tirgus

Atjaunots stāvlaukums pie Tukuma tirgus.

188

LAD

Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu
Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve Sātu
Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts
ciema centrā Irlavas pagastā
apgaismojums.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

500 000

2017

Izpildes
ilgums

3 gadi

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Komunālā nodaļa

2017.gadā sakārtota lietus ūdens
novades sistēma Alīnes ielā (visā
garumā).
Darbi turpināsies.

9 500 000

2017

5 gadi

Komunālā nodaļa

2017.gadā izbūvēti jauni ceļa
posmi: Kļavu ielas pagarinājums
(no Raudas ielas līdz Laubītes
ielai);
Aveņu ielas pagarinājums (no
Kļavu ielas 300 m).
Darbi turpināsies.

300 000

2017

3 gadi

Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā

60 000

2017

5 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Plānots 2018.gadā (prioritāte),
paralēli valsts autoceļa TukumsKuldīga pārbūves laikā. Plānoti
pašvaldības budžeta līdzekļi.

189

Publiski pieejamu ātro uzlādes staciju
ierīkošana elektromobīļu uzlādei

Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta
elektromobīļu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra
elektromobiļu uzlādei, veicinot to popularitāti un iegādi.

90 000

2017

5 gadi

Komunālā nodaļa

VAS CSDD par ERAF
līdzekļiem plāno elektromobiļu
ātrās uzlādes staciju uzstādīt
Latvijā 2018-2020.gadam, tai
skaitā Kuldīgas ielā 67, Tukumā
(autoceļa A10 tuvumā). AS
Sadales tīkls 17.05.2017. izņēmis
būvatļauju par elektroapgādes
projektēšanu stacijai.

190

Autobusu pieturas atjaunošana Džūkstes
pagastā

Atjaunota 1 autobusu pietura Džūkstes pagasta centrā.

5 000

2017

2 gadi

Slampes un
Rezultāts
Džūkstes pagastu
sasniegts
pārvalde

2017.gadā izpildīts

191

Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri
dzelzceļam rekonstrukcija

Rekonstruēts gājēju tiltiņš no Pils ielas pāri dzelzceļam
Tukumā. Degradētas pilsētvides sakārtošana.

100 000

2017

3 gadi

Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

192

Gājēju laipas pār Abavu atjaunošana
Jaunsātu pagastā

Atjaunota gājēju laipa.

30 000

2017

5 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novadā II

Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības
saglabāšana.
Jaunsātu pagastā: Abavnieki - Eglites 0- 2,0 km;
Degoles pagastā: Ozolpils ceļš - Lestenes ceļš 0- 2,55
km;
Džūkstes pagastā: Džūkste – Pienava 0- 4,4 km;
Zentenes pagastā: Ezernieki - Jaunpļavas- Rindzele 9,412,4 km;
Lestenes pagastā: Centrs- Cīruļi 0- 2,36 km;

194

Gājēju celiņu izbūve Pūres pagasta centrā

195

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

754 058,84

2017

5 gadi

Pagastu
pārvaldes

2017.gadā pasūtīta topogrāfija
izvēlētajiem ceļu posmiem.
Plānots sludināt iepirkumu par
projektēšanu.

Izbūvēts gājēju celiņš - Kastaņu alejā, Zemeņu un
Daigones ielā un uz Pūres skolu.

50 000

2017

4 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

E-velosipēdu infrastruktūras izveide

Izveidota e-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacija
Tukumā.

35 000

2017

5 gadi

Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

196

Apgaismojuma izbūve Snapju ciemā
Irlavas pagastā

Izbūvēts apgaismojums Snapju ciemā, Irlavas pagastā.

10 000

2017

3 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

197

Apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve pie Izbūvēts jauns apgaismojums un gājēju celiņš pie
Darbnīcu ceļa Tumes pagastā
Darbnīcu ceļa Tumes pagastā.

100 000

2017

3 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

198

Velotūrisma infrastruktūras attīstība
Tukumā

Izbūvēts veloceliņš no Durbes pils līdz Jelgavas ielas
krustojumam.

800 000

2017

5 gadi

Komunālā nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

199

Apgaismojuma izbūve Kaivē, Sēmes
pagastā

Uzstādīti apgaismes stabi Kaivē (Līvānciemā), Sēmes
pagastā.

25 000

2017

3 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

200

Apgaismojuma izbūve Slampes pagasta
centrā

Uzstādīti jauni apgaismes stabi Slampes pagasta centrā Aleksandra, Klusā, Kuršu, Zemgaļu un Krasta ielās.

500 000

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

201

Apgaismojuma izbūve Džūkstes pagasta Uzstādīti jauni apgaismes stabi Džūkstes pagasta centrā centrā
Silenieku, Dzirnavu un Kaltes ielā.

300 000

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

193

LAD

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Tukumā, II.kārta

SAM 5.3.1.
Izbūvēti kanalizācijas tīkli Tukuma pilsētā (2730m jauna
izbūve, 123m pārbūve). Pieslēdzamais centralizēto
kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits 171
iedzīvotājs.

216

Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla
paplašināšana Tukuma pilsētā

217

CFLA noslēgusi vienošanos ar
SIA Tukuma ūdens par ERAF
projekta īstenošanu. 2017.gadā
uzsākti kanalizācijas tīklu izbūves
būvdarbi, kas tiks pabeigti
2018.gadā.

1 015 797

2016

3 gadi

SIA "Tukuma
ūdens"

Jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu izbūve un esošo
rekonstrukcija, attīrīšanas iekārtu modernizācija.

50 000

2016

5 gadi

SIA "Tukuma
ūdens"

Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagstā

Notekūdeņu izbūve Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres
šokolādi.

20 000

2017

3 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

218

Attīrīšanas iekārtas atjaunošana
Abavnieku ciemā Jaunsātu pagastā

Uzstādīta jauna attīrīšanas iekārta BIO-50. Uzlabota
ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu
attīrīšanas kvalitāte Jaunsātu pagastā.

90 750

2017

3 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

219

Ūdenssaimniecības attīstība Brizulē, Sēmes
Ūdens dziļurbuma akas izbūve Brizulē- 120m.
pagasts

50 000

2017

5 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

220

Ūdenssaimniecības attīstība Tumes pagastā

400 000

2017

5 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

215

SAM

Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Tumes pagastā.

RV15 Efektīva siltumapgāde
221

Degoles pagasta Vienības centra malkas Graustu nojaukšana un jaunu malkas šķūņu būvniecība
šķūņu būvniecība
Vienībā, Degoles pagastā.

15 000

2016

3 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

222

Malkas šķūnīšu būvniecība Zentenē
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

10 šķūnīšu būvniecība Zentenē, Avotu mājas
vajadzībām.

17 000

2016

3 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

2017.gadā ir izstrādāts
būvprojekts, 2018.gadā plānoti
būvniecības darbi.
Atbildīgais - SIA "TILDe"

223

Malkas šķūnīšu nojaukšana un jaunu
celšana Pūres pagasta centrā

Nojaukti esošie malkas šķūnīši un uzcelti jauni Pūres
pagasta centrā.

15 000

2016

3 gadi

Pūres un
Rezultāts
Jaunsātu pagastu
sansiegts
pārvalde

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana
Energoauditu izstrāde pašvaldības ēkām

224

Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies
uz priekšu ātrāk (“Accelerate
SUNSHiNE”– Save your bUildiNg by
SanINg Energy being to move more
quickly)

225

Izstrādāts energoaudits pašvaldības ēkām.

Sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti (ēku
apsekošanu, energoauditu, tehniskās specifikācijas un
iepirkuma procedūras), lai veiktu 5 sabiedrisku ēku
siltināšanu, 15 dauddzdzīvokļu ēku siltināšanu Tukuma
novadā.

15 000

2016

4 gadi

Arhitektūras
nodaļa

2017.gadā pasūtīti un izstrādāti
energoauditi 14 pašvaldības ēkām

185 035

2017

3 gadi

Attīstības nodaļa

Projektā ir izvēlētas 5 pašvaldības
ēkas (Tukuma novada Dome,
Zemgales vidusskola, Tukuma
Sporta skola, PII Taurenītis,
Tumes vidusskola) un 2 pilota
daudzdzīvokļu ēkas (Lazdu iela
3, Tumes pagasts un Telegrāfa
iela 15, Tukums)

50 000

2016

2 gadi

Komunālā nodaļa

Tiek turpināts darbs pie jaunu
atkritumu šķirošanas konteineru
uzstādīšanas. Nomainīti sabojātie
konteineri.

5 gadi

Sēmes un
Rezultāts
Zentenes pagastu sansiegts
pārvalde
daļēji

2017.gadā ELFLA projekta
ietvaros ir izbūvēts stāvlaukums
pie daudzdzīvokļu mājām Sēme10, Sēme-12, Sēme-14,
nodrošinot piekļuvi pie Sēmes
feldšeru-vecmāšu punkta.

5 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

2016.gadā ELFLA projekta
ietvaros atjaunoti gājēju celiņi.
Darbība turpināsies 2019.gadā
par pašvaldības budžeta
līdzekļiem.

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

2017.gadā uzstādīta moduļa ēka
kafejnīcas vajadzībām ar WC.
2019.gadā plānota parka
labiekārtošanas II kārta

Tukuma muzejs

2016. un 2017.gadā iesākta
Pasaku dārza veidošana Džūkstes
Pasaku muzejā.
Darbi turpināsies 2018.gadā.

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

2017.gadā septembrī tika iestādīti
koki pasaku tēva A.Lerha
Puškaiša parkā Džūkstes pagastā
ar valsts atbalstu meža nozares
attīstībai 2017.gadā.
Parka veidošana turpināsies.

RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni
Dalītās atkritumu šķirošanas ieviešana

226

Ierīkoti 10 dalīto atkritumu šķirošanas laukumi un
uzstādīti 30 jauni konteineri.

RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide

227

Labiekārtoti dadzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes pagasta
Dadzdzīvokļu
māju
pagalmu centrā. Izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi, sakārtotas
labiekārtošana Sēmes pagastā 1.kārta
ieejas kāpņu telpās.
100gades programmas ietvaros.

228

Atjaunoti gājēju celiņi Putnu parkā Degoles pagastā.
Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā: labiekārtota
dīķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes,
soliņi, uzstādīti tiltiņi pāri grāvim, ierīkots
apgaismojums.
100gades programmas ietvaros.

LAD

Parka Rietumu daļas 2.kārtas labiekārtošana Pilsētas parka teritorijas labiekārtošana - iebraucamais ceļš, stāvlaukums, estrādes vieta, pastaigu
2.kārta
celiņi, apstādījumi, apgaismojums.
Arhitektūras mazās formas u.c.

229

230

231

Putnu parka labiekārtošana Degoles
pagastā

100gades
programma

100gades
programma

Džūkstes Pasaku dārza izveidošana

Džūkstes ciema centra un parka
labiekārtošana

Izveidots Džūkstes pasaku dārzs pie Džūkstes pasaku
muzeja. Atjaunoti apstādījumi, izbūvēta pastaigu taka.
Izveidota aktīvā taka ar informācijas stendiem.

Labiekārtots Džūkstes ciema centrs. Labiekārtots parks
Džūkstē, bruģēti celiņi un ierīkoti jauni apstādījumi.

70 000

50 000

150 000

20 000

10 000

2016

2016

2016

2016

2016

4 gadi

3 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

5 000

2016

3 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

2017.gadā septembrī tika iestādīti
koki Latvijas 100gades parkā
Slampes pagastā ar valsts atbalstu
meža nozares attīstībai
2017.gadā.
Parka veidošana turpināsies.

Izveidotas aktīvās atpūtas vietas brīvajā teritorijā starp
skolu un dīķi: uzstādīti āra trenažieri, skeitparka rampa,
ierīkots tirgus laukums.

200 000

2016

5 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Ir apstiprināta projekta "Slampes
dīķa teritorijas labiekārtošana"
pieteikums biedrībā "Partnerība
Laukiem un jūrai"

Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie
dadzdzīvokļu mājām Degoles pagastā

Uzstādīti jauni rotaļu elementi - šūpoles, rotaļu
komplekss, āra trenažieri pie daudzdzīvokļu mājām
Vienībā Degoles pagastā.

10 000

2016

5 gadi

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

2017.gadā uzstādītas šūpoles.
Darbi turpināsies 2018.gadā.

LAD

Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres
pagastā

Pilnveidots, paplašināts rotaļu iekārtu klāsts bērnu
rotaļu laukumā Pūres pagasta centrā.

13 771

2016

3 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Uzstādīti jauni rotaļu elementi 2
rotaļu laukumos Pūres pagastā

LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru
aprīkojuma iegāde Džūkstes ciemā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar dažādiem rotaļu
elementi un āra trenažieri. Kopā 8 elementi, kas
paredzēti dažādām vecuma grupām.

19 065

2016

3 gadi

Slampes un
Rezultāts
Džūkstes pagastu
sasniegts
pārvalde

Uzstādīti rotaļu elementi
Džūkstes ciemā

LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru
aprīkojuma iegāde Pienavas ciemā,
Džūkstes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 12 rotaļu elementiem, 2
atkritumu urnas, 4 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.

3 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

2017.gadā ir noslēgts līgums par
rotaļu elementu uzstādīšanu
Pienavā, Džūkstes pagastā.
Plānots darbus pabeigt līdz
2017.gada beigām.

238

Sēmes ezera labiekārtošana

Labiekārtota teritorija pie Sēmes ezera, izbūvēts
piebraucamais ceļš, uzstādīta tualete, labiekārtota
piekrastes zona.

12 000

2016

3 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

2017.gadā turpinās darbs pie
Sēmes ezera teritorijas
labiekārtošanas - izveidota
atpūtas vieta ar ugunskura vietu,
sakārtots piebraucamais ceļš.
Darbi turpināsies arī 2018.gadā.

239

Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu
atjaunošana Tumes pagastā

Renovēti Luiku kapu vārtu, Viksu kapu un Ķīļu kapu
piebraucamais ceļs Tumes pagastā.

20 000

2016

1 gads

Tumes un
Degoles pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.-2019.gadā

Arhitektūras
nodaļa

2017.gadā ir uzstādīti rotaļu
nojume Tukuma pilsētas parkā un
veikti esošo esošie rotaļu
laukumu iekārtu remonta darbi.
Darbi turpināsies arī 2018.gadā

Labiekārtota teritorija pie Slampes
Kultūras pils

Izveidots parks pie Slampes Kultūras pilsapzaļumošana, jaunas pastaigu takas.
Vēsturiskā Slampes muižas kroga vietas zīmes
uzstādīšana.

LAD

Aktīvās atpūtas vietas izveide Slampes
pagastā

234

LAD

235

236

232

100gades
programma

233

237

240

Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma
papildināšana Tukuma pilsētā

Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomaiņa pilsētas
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos u.c. teritorijās.

20 000

70 000

2016

2016

3 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma
pilsētas robežas

241

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Būvprojekts "Robežzīmju (5 gb.) uzstādīšana" un to
būvniecība.

12 000

2016

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

2017.gadā izstrādāts būvprojekts.
Plānots veikt iepirkumu par 1
robežzīmes izbūvi (Jelgavas ielā)

4 000

2017

3 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

4 000

2017

5 gadi

Irlavas un
Lestenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

242

100gades
programma

Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils Atjaunots un uzstādīts uzraksts "Pūre" pie Ventspils
šosejas abos virzienos
šosejas abos virzienos.

243

100gades
programma

Lestenes pagasta centra labiekārtošana

Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Lestenes pagasta
centrā.

244

100gades
programma

Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu
izgaismošana

Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas.
Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro
novada Gaismas nami".

100 000

2017

5 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

245

LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru
aprīkojuma iegāde Lancenieku ciemā,
Džūkstes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 8 rotaļu elementiem, 2
atkritumu urnas, 3 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.

20 000

2017

3 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

246

LAD

Rotaļu laukumu un āra trenažieru
aprīkojuma iegāde Ozolnieku ciemā,
Slampes pagastā

Ierīkots bērnu rotaļu laukums ar 3 rotaļu elementiem, 1
atkritumu urna, 2 soliņi. Uzstādīti āra trenažieri 5.

20 000

2017

3 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

247

LAD

Brīvdabas trenažieru uzstādīšana pie
Irlavas sporta nama

Uzstādīti brīvdabas trenažieri pie Irlavas sporta nama

15 000

2017

2 gadi

Irlavas un
Rezultāts
Lestenes pagastu
sasniegts
pārvalde

Īstenots ELFLA projekts.
Uzstādīti trenažieri pie Irlavas
sporta nama

Tukuma novada pašvaldībai piederošo
jaunaudžu retināšana II

Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes Tukuma
novadā līdz 50 ha platībā

22 000

2017

2 gadi

Pagastu
pārvaldes

Tika sagatavots projekta
pieteikums ELFLA projekta
konkursā.

249

Labiekārtota teritorija Sātu ciemā, Irlavas
pagastā

Izkopta birzs, labiekārtota teritorija Sātu ciemā, Irlavas
pagastā

2 000

2017

1 gads

Irlavas un
Rezultāts
Lestenes pagastu
sasniegts
pārvalde

2017.gada labiekārtota teritorija
Sātu ciemā, Irlavas pagastā

250

Daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošana Pūres pagastā

Labiekārtoti pagalmi, izbūvēts stāvlaukums, gājēju
celiņi. Labiekārtots Pūre 3, Dzintars 1, Dzintars 2
pagalms.

6 000

2017

5 gadi

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

251

Rotaļu laukuma izvede Ozoliņu
mikrorajonā Tukuma pilsētā

Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajona
iedzīvotājiem.

10 000

2017

1 gads

Arhitektūras
nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

Attīstības nodaļa

2016.gadā izstrādāts pētījums par
ezera attīstības vīziju, bet nav
sekojusi tālāka darbība ne
projektu konkursos, ne ar
pašvaldības finansējumu.
Idejas īstenošana tiek pārcelta uz
2019.gadu.

248
LAD

252

Tukuma ezera infrastruktūras attīstība

Labiekārtota Tukuma ezera teritorija.

1 000 000

2017

4 gadi

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

253

100gades
programma

Mālkalna teritorijas labiekārtošana un pielāgošana
rekreācijas un dabas izzināšanas funkciju pildīšanai pastaigu celiņi, laipas, atpūtas laukumi un vietas, rotaļu
un sporta laukumi, informācijas stendi, pludmale, laipa
Mālkalna (I.Ziedoņa ķiršu dārzs) teritorijas
u.c. Ceļa no Meža ielas līdz Melnezeram rekonstrukcija,
labiekārtošana, tai skaitā būvprojekts
ietves un veloceliņa ierīkošana.
Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Skatu
tornis, I.Ziedoņa piemineklis, apstādījumi, atpūtas soliņi
u.c.

254

100gades
programma

Parka ierīkošana Sēmes pagasta centrā

255

LAD

Āra ternažieru
pagastā

uzstādīšana

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

1 530 000

2017

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

2017.gadā sagatavots VKKF
projekts par Ekspozīcijas “Imanta
Ziedoņa kalns Tukumā” skiču
projekta izstrādi

8 000

2017

3 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

10 000

2017

3 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

Atjaunoti rotaļu laukuma elementi pie Pūres
pamatskolas. Uzstādītas jaunas rotaļu laukuma iekārtas.

15 000

2017

3 gadi

Pūres pamatskola

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

Zentenes Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Zentenes pagasta
teritorijā.

8 000

2017

3 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

Ierīkots parks Sēmes pagasta centrā, zemesgabalā
"Priežkalniņš". Uzstādīti atpūtas soliņi, izbūvēti pastaigu
celiņi. Labiekārtota teritorija.

Zentenes Uzstādīti āra trenažieri īpašumā "Gobas", pie plānotā
Kopienas centra Zentenes pagastā.

256

Rotaļu laukuma atjaunošana pie Pūres
pamatskolas

257

Norāžu
pagastā

258

Norāžu zīmes uzstādīšana Slampes pagastā

Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām, daudzdzīvokļu
mājām Slampes pagasta teritorijā.

2 000

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

259

Norāžu zīmes uzstādīšana Džūkstes
pagastā

Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Džūkstes pagasta
teritorijā.

2 000

2017

2 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

260

Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo Sakārtoti kapsētu vārti, kapu vaļņi un piebraucamie ceļi
ceļu atjaunošana Džūkstes pagastā
Džūkstes pagasta kapos.

49 000

2017

2 gads

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

261

Kapsētu vārtu, kapu vaļņu un piebraucamo Sakārtoti kapsētu vārti, t.sk., Vīkseles kapu vārti, kapu
ceļu atjaunošana Slampes pagastā
vaļņi un piebraucamie ceļi Slampes pagasta kapos.

15 000

2017

2 gads

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2021.gadā

262

Kopienas centra „Rīti” teritorijas
labiekārtošana

Labiekārtota kopienas centra "Rīti" teritorija, bruģēts
laukums pie centra.

23 000

2017

5 gadi

Slampes un
Džūkstes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā
Atbildīgais - Tukuma novada
sociālais dienests

263

Skvēra ar strūklaku un rožu labirintu
ierīkošana Talsu ielā 4

Labiekārtota teritorija pie Talsu 4 ēkas, rožu stādījumu
paplašināšana. Gunāra Bērziņa piemiņas iemūžināšana ar
mazās arhitektūras formām - Melnas Kaķis.

150 000

2017

2 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2021.gadā

zīmes

uzstādīšana

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Skvēra pie Mākslas skolas labiekārtošana

264

Labiekārtota teritorija pie Mākslas skolas.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

60 000

2017

Izpildes
ilgums

3 gadi

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Arhitektūras
nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

265

Jaunu objektu izveidošana saskaņā ar
Koncepciju mākslas un pilsētvides
objektiem

Apgleznotas fasādes, vides objekti u.c., ierīkošana un
uzstādīšana Tukuma pilsētā.

40 000

2017

5 gadi

Arhitektūras
nodaļa

2017.gadā uzstādīti 2 afišu stabi
Tukuma pilsētā, saskaņā ar
Koncepciju.
Tiek izstrādāta apliecinājuma
kartes fasāžu atjaunošanai.
2018.gadā darbi turpināsies
pašvaldības budžeta ietvaros

266

Vienotās pilsētas koku uzskaites un
ilgtermiņa kopšanas, atjaunošanas plāna
izstrāde

Vienots, digitāls inventarizētu pilsētas koku uzskaites
plāns, kas sistematizē koku kopšanas darbu uzskati,
koku atjaunošanas periodiskumu.

20 000

2017

2 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu
izgaismošana

Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas.
Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro
novada Gaismas nami".

100 000

2017

5 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Izslēgt, jo IP projekta ideja
iekļauta ar nr.244

Pašvaldības
policija

2016.gadā beigās Kandavas
Partnerībā tika iesniegts ELFLA
projekta iesniegums, kas netika
atbalstīts.
Projekta ideja tiek pārcelta uz
2020.gadu.

267

100gades
programma

RV19 Droša vide

Videonovērošanas sistēmas izveidošana
Pūres pagastā

Uzstādītas videonovērošanas kameras Pūres pagasta
centrā: uz apgaismes staba pie autoceļa A10 RīgaVentspils, Kastaņu aleja, Zemeņu iela. Visas uzstādītās
kameras tiktu saslēgtas ar pieslēguma punktu - Pūres
pagasta pakalpojumu centrs – “Vārpas”.

276

Intelektuālās videonovērošanas sistēmas
ieviešana Tukuma novadā

Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos
objektos, pagastu centros, Tukuma pilsētas un pagastu
centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu
rekonstrukcijas darbiem.

277

Videonovērošanas kameru uzstādīšana
Jaunsātu pagasta centrā

Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu
pagasta pakalpojuma centra

275

30 202

2016

3 gadi

150 000

2016

5 gadi

Pašvaldības
policija

Uzstādīta videokamera Durbes
estrādē. Ik gadu pašvaldības
budžeta ietvaros plānots jaunu
videokameru uzstādīšanu un
nomainīt vecās, nolietojušās
kameras.

2 000

2017

3 gadi

Pašvaldības
policija

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

278

Ierīkotas videonovērošanas kameras Durbes pilī,
Videonovērošanas
kameru ierīkošana Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā. Pieslēgtas
Tukuma muzeju struktūrvienībās
pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā
dispičerdienesta.

279

Videonovērošanas kameras uzstādīšana
Durbes estrādē

280

Videonovērošanas kameras uzstādīšana
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu
centrā

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2020.gadā

20 000

2017

4 gadi

Tukuma muzejs

Ierīkot Durbes estrādē videonovērošanas sistēmu.
Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības
sistēmas, vienotā dispečerdienesta.

2 734

2017

1 gadi

Tukuma Pilsētas Rezultāts
Kultūras Nams sansiegts

Ierīkota āra videonovērošanas sistēma Tukuma novada
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā. Pieslēgtas
pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas, vienotā
dispečerdienesta.

5 000

2017

1 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2018.gadā (prioritāte)

RV20 Moderna un efektīva pārvalde
281

Finanšu un personāla vadības instrumentu
inovācija un vienotas sistēmas ieviešana

Ieviestas jaunas, mūsdienīgas grāmatvedības un
personāla vadības programmas novada iestādēs, veikta
darbinieku apmācība.

300 000

2015

5 gadi

Finanšu nodaļa

282

Aparatūras iegāde tiešraides
nodrošināšanai Tukuma novada Domes
mājas lapā www.tukums.lv

Iegādāta moderna aparatūra tiešraides nodrošināšanai
Tukuma novada Domes mājas lapā www.tukums.lv.

10 000

2016

2 gadi

Administratīvā
nodaļa

283

Tukuma novada Izglītības attīstības
stratēģijas izstrāde

Izstrādāta izglītības stratēģija, sagatavots ieviešanas
plāns.

5 582

2016

1 gads

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

284

Tukuma novada Izglītības pārvaldes
metodiķu darba telpas remonts un
iekārtošana

Izremontēta un iekārtotaTukuma novada Izglītības
pārvaldes metodiķu darba telpa

6 000

2016

1 gads

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

285

Mājas lapas www.visttukums.lv
moderizācija

Tukuma Tūrisma informācijas centra Mājas lapas
pārveide atbilstoši jaunajām tehnoloģijām. Mobilās
aplikācijas uzlabošana un valodu papildināšana.

15 000

2016

5 gadi

Tukuma Tūrisma
informācijas
centrs

Izstrādes nobeiguma stadijā jaunā
tūrisma mājas lapa
www.visittukums.lv

286

Moderni risinājumi sabiedrības
informēšanai

Interaktīvi risinājumi sabiedrības un tūristu informēšanai:
interaktīvie ekrāni 6 gab. (Tukums I dzelzceļa stacijas
uzgaidāmajā telpā, Tukuma ledus hallē,TIC-ā, Tukuma
pilsētas Kultūras namā, Tukuma bibliotēkā, Domes ēkā)
un interaktīvie informācijas stendi pilsētā 4 gab.

200 000

2016

5 gadi

Tukuma Tūrisma
informācijas
centrs

Darbība notiek lēnāk
nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ.

287

Pilnveidota, uzlabota Tukuma novada Multifunkcionālā
Mājas lapas www.tukumajauniesucentrs.lv
Jaunatnes iniciatīvu centra mājas lapa. Izstrādāta
modernizācija un informācijas sistēmas
aplikācija telefoniem, planšetēm. Uzstādīti infopunkti
pilnveidošana
pagastu teritorijās.

15 000

2017

2 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

288

Mājas lapas www.tip.edu.lv modernizācija

Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas
lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunas
iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu
vadītājiem.

3 000

2017

3 gadi

Tukuma novada
Izglītības
pārvalde

Rezultāts
sansiegts
2017.gadā iegādāta jauna
videokamera un mikrofoni.
2018.gadā tiks iegādāts dators
tiešraides nodrošināšanai.

Rezultāts
sansiegts

N.p.k.

Piezīmes

Projekta nosaukums
Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Jauns, jaudīgs traktors Pūres un Jaunsātu pagastiem –
Traktora iegāde Pūres un Jaunsātu pagastu
ceļiem, komunālajai saimniecībai, labiekārtošanai, zāles
pārvaldei
pļaušanai.

289

Novada iedzīvotāju lojalitātes kartes
izveide un ieviešana.

290

Izveidota un ieviesta novada iedzīvotāju lojalitātes karte.
Novada iedzīvotāju lojalitātes kartes ieviešana,
paplašinot iedzīvotāju iespējas, samazinot pašvaldības
izdevumus un veicinot uzņēmējdarbību. Lojalitātes karte
piedāvā iespēju iegādāties preces un pakalpojumu lētāk,
kā arī pastāv iespēja to izmantot kā identifikācijas karti
skolās/bērnudārzos, bibliotēkās, autobusos.

Indikatīva
Plānotais
summa (euro) uzsākšanas
laiks

80 000

200 000

2017

2017

Izpildes
ilgums

Atbildīgais
Izpildīts/
pabeigts

Darbība
notiek

Darbība
notiek
daļēji

Darbība
Piezīmes
nenotiek

1 gads

Pūres un
Jaunsātu pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots 2019.gadā

5 gadi

Izpilddirektora
padomnieks
ekonomikas un
attīstības
jautājumos

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē
2021.gadā.
Atbildīgais - uzņēmējdarbības
veicināšanas speciālists

RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana

291

292

293

LAD

Kopienu centra izveidošana Džūkstē

Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, pielāgotas telpas
Kopiena centram.
Sociālās aprūpes pakalpojumi - fizioterapija, dušas,
veļas mašīna. Brīvā laika pavadīšanas telpa jauniešiem ar
semināra telpu un virtuvīti.

60 000

2016

5 gadi

Slampes un
Rezultāts
Džūkstes pagastu sasniegts
pārvalde
daļēji

Kopienas centra pārbūves darbi
pabeigti 31.07.17. Atjaunots
kopienas centra telpas, ierīkota
apkure, ventilācija, kanalizācija.
Ierīkota virtuve un semināra
telpa.
Projekta ideja saņēma ELFLA
finansējumu.
2018.gadā plānots pabeigt
darbus, lai nodrošinātu sociālās
aprūpes pakalpojumus.

Kopienas centra izveide Zentenes pagastā

Pielāgotas telpas kopienas centram - jauniešu centram
Zentenes pagastā, īpašumā "Gobas". Iegādāts
aprīkojums brīvā laika pavadīšanai jauniešiem.

20 000

2017

5 gadi

Sēmes un
Zentenes pagastu
pārvalde

Nepietiek finanšu līdzekļi.
Plānots tālākā nākotnē 2021.gadā

Kopienas centra (istabas) izveidošana
Lestenē

Pielāgota telpa Lestenes pakalpojuma centra Kopienas
centra izveidei. Atjaunota telpa, aprīkota ar
nepieciešamo aprīkojumu.

2 gadi

Tukuma novada
sociālais dienests

Telpa atjaunots ar iekšējiem
resursiem, nepieciešami
kosmētiskā remontdarbi un vēl
finansējums aprīkojuma iegādei.
Plānots 2019.gads

Domes priekšsēdētājs

3 000

2017

Ēriks Lukmans

