INVESTĪCIJU PLĀNS
IZPILDE NO 2017.GADA 1.NOVEMBRA LĪDZ 2018.GADA 31.OKTOBRIM

Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas īstenošanas 2017. - 2018. gada pārskata
pielikums Nr.2

Investīciju plāna 2017.-2018.gadam īstenošanas progress
Izpildes analīze periodā 01.11.2017.- 31.10.2018.

Pēdējā 28.06.2018. aktualizētā investīciju plāna versija ar kodu: IP 2018.2
N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

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
Siltuma tīklu pārbūve, ventilācijas izbūve.

2

Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un
stadiona būvniecība

Pie Tukuma 3.pamatskolas uzbūvēta sporta zāle, kas
savienota ar skolas ēku. Pārbūvēts stadions ar skrejceļu
un izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums.
Uzstādītas vingrošanas iekārtas. Izbūvēts auto
stāvlaukums un labiekārtota teritorija.

Energoefektivitātes paaugstināšana PII
„Pasaciņa”

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

3

4

5

6

7

SAM

SAM

SAM

Energoefektivitātes paaugstināšana PII
"Vālodzīte"

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana

220 000

2016

4 gadi

Džūkstes
pamatskola

Atjaunotas 2 grupu telpas.
2018.gadā bija plānota siltumtīklu sakārtošana
pirmsskolas izglītības iestādē Džūkstē (prioritāte),
bet nav izpildīts.

4 641 176

2016

3 gadi

Tukuma
3.pamatskola

01.12.2016.noslēgts līgums ar SIA “SELVA Būve”
par sporta halles un stadiona būvniecību. Nodots
ekspluatācijā 30.08.2018. Nodota Tukuma Sporta
skolai.

1 755 872.00

SAM 4.2.2.
Veikta PII „Vālodzīte” Spartaka ielā 18, Tukumā ēkas
un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve vai
1 765 966.00
atjaunošana, kas nodrošina ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanu un kas ir paredzēti ēkas
energosertifikātā.
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
9 327 496
izveidošana 7.-9.klasēm;
• IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
• Modernas un ergonomiskas mācību vides izveide, tai
skaitā būvdarbi;
• Sporta infrastruktūras modernizācija.

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
Nodrošināta PII "Vālodzīte" piebūve vai moduļu noma
vietu palielināšanai
vismaz 1 jaunas grupiņas izvietošanai, radot 18 jaunas
pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo vietas.

800 000

Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts stāvlaukums pie
skolas.

21 600

Zemgales vidusskolas teritorijas
labiekārtošana

2016

5 gadi

Attīstības
nodaļa

2016

5 gadi

Attīstības
nodaļa

2017

7gadi

Attīstības
nodaļa

2017

4 gadi

Attīstības
nodaļa

29.11.2017. iesniegts projekta iesniegums.
02.07.2018. apstiprināts ERAF projekts.
18.07.2018. noslēgta vienošanās ar CFLA par
ERAF projekta īstenošanu.
Izsludināts otrreiz iepirkums būvdarbiem,
piedāvājumu izvērtēšana.
29.11.2017. iesniegts projekta iesniegums.
02.07.2018. apstiprināts ERAF projekts.
18.07.2018. noslēgta vienošanās ar CFLA par
ERAF projekta īstenošanu.
2019.gadā tiks izsludināts iepirkums būvdarbiem
un uzsākti būvdarbi.

12.06.17.noslēgts līgums ar SIA "Mark arhitekti"
par Tukuma 2.vidusskolas pārbūves būvprojekta
izstrādi, 06.2018. pabeigta projektēšana. ERAF
projekta iesniegums CFLA apstiprināts 27.03.2018.
Sagatavots būvdarbu iepirkuma nolikums un
skaņots ar IUB.

Izsludināts iepirkums piebūves un teritorijas
labiekārtošanas būvdarbiem PII "Pasaciņa".
2017

1 gads

Zemgales
vidusskola

Veikts 2017.gadā.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

8

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

1. Atjaunota pāreja no Tukuma 2.pamatskolas uz
Tukuma Raiņa ģimnāziju.
Tukuma 2.pamatskolas ēku atjaunošana un 2. Uzstādītas žalūzijas aktu zālē.
moderna aprīkojuma iegāde
3. Iegādāts flīģelis aktu zālei. 4.Iegādātas dokumentu
kameras 7 kabinetos, kopētājs, marimba.
5.Videonevērošanas uzstādīšana.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

44 400

2017

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

3 gadi

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Tukuma
2.pamatskola
1.Uzstādītas žalūzijas aktu zālē.
2.Iegādātas dokumentu kameras un kopētājs.
Tukuma
novada
Izglītības
pārvalde
Tukuma
novada
Izglītības
pārvalde
Tukuma
novada
Izglītības
pārvalde
PII
"Taurenītis"

9

Karjeras izglītības pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana
izglītojamajiem

Nodrošināti karjeras izglītības pakalpojumi
izglītojamajiem.

240 000

2017

5 gadi

10

Konsultatīvs atbalsts ģimenēm, bērniem
un pedagogiem, nodrošinot psihologa,
logopēda un mediatora pakalpojumus

Izglītības pārvaldē izveidots centrs, kas nodrošina
psihologa, logopēda un mediatora pakalpojumus.

260 000

2017

5 gadi

11

Elektroniskas pieteikšanās sistēmas
ieviešana izglītības iestādēs

Ieviesta elektroniskās pieteikšanās sistēma.

50 000

2017

5 gadi

12

PII "Taurenītis" telpu atjaunošana

Atjaunotas bērnu grupiņu telpas PII "Taurenītis"

500 000

2017

5 gadi

13

Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana
2.kārta

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

63 000

2017

Irlavas
4 gadi
vidusskola

14

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.

15 000

2016

4 gadi

Zemgales
vidusskola

15

IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma
iegāde Tumes vidusskolā

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

20 000

2017

3 gadi

Tumes
vidusskola

16

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

20 000

2017

3 gadi

Nav saņemta informācija.
Labot atbildīgo uz Irlavas pamatskola. Veikts
kosmētiskais remonts vairākās klasēs, 1000 eur.

2018.gadā nopirkts sporta inventārs un sporta tērpi
sacensībām. 1500,00 eur.

Iegādāti datori kopsummā 2828 EUR

Tumes
vidusskola

20 000

2017

Irlavas un
Lestenes
2 gadi
pagastu
pārvalde

17

Irlavas sporta laukumu labiekārtošana

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

18

Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde
Tukuma Mākslas skolai

Sagatavotas elektroinstalācijas, iegādāta un uzstādīta
keramikas apdedzināšanas krāsns.

2 677

2018

1 gads

Tukuma
Mākslas skola

Krāsns iegādāta 11.06.2018. Elektroinstalācijas
iekārtotas 29.06.2018.

19

Tukuma Mākslas skolas telpu atjaunošana

Labiekārtotas tualetes telpas Tukuma Mākslas skolā,
Lielā iela 25, Tukums. Ierīkotas jaunas dubultizlietnes,
gleznošanas un zīmēšanas nodarbībām, tadejādi
atvieglojot pieejamību izlietnēm.

11 858

2018

2 gadi

Tukuma
Mākslas skola

Remontdarbi pabeigti 15.08.2018. Apliecinājuma
karte izstrādāta 28.09.2018.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

20

Sēmes sākumskolas atjaunošana

21

PII "Zemenīte" telpu atjaunošana Pūres
pagastā

22

Džūkstes pamatskolas ēku atjaunošana

23

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Nomainīts jumts un izbūvēts cokolstāvs (prioritāte).
Atjaunota skolas ēdamzāle, aprīkota ar jaunām
mēbelēm.
Nomainīti radiatori 6 gab.
Izbūvēti 2 jauni ieejas mezgli.

Atjaunotas telpas PII "Zemenīte". Pielāgotas
feldšerpunkta telpas PII bērnu grupiņai.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

29 000

2018

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

2 gadi

Sēmes
sākumskola
Veikta 3 radiatoru nomaiņa.

60 000

2018

5 gadi PII "Zemenīte"

100 000

2018

4 gadi

PII "Taurenītis" Tukumā notekūdeņu tīklu
Izbūvēti notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanas tīkli.
izbūve

27 000

2018

2 gadi

24

Tukuma E.Birznieka - Upīša
1.pamatskolas kāpņu atjaunošana uz
sporta laukumu

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

27 000

2018

25

Tukuma Mākslas skolas deju zāles grīdas
atjaunošana

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

26

Tukuma Mūzikas skolas telpu atjaunošana 1. Atjaunotas Tukuma Mūzikas skolas telpas.
un jaunu mūzikas instrumentu iegāde
2. Iegādāts flīģelis.

27

28

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

1. Atjaunots skolas 2.stāva gaitenis, foajē un kabinets
Tukuma Vakara un neklātienes
(prioritāte).
vidusskolas telpu atjaunošana un modernu 2. Uzstādīts moderns aprīkojums skolas aktu zālē
aprīkojuma iegāde
(projektors).
3. Uzstādīti 4 kondicionieri zālei.
Pūres pamatskolas vecās daļas "Rūķīšos" - zēnu
mājturības kabinets:
Pūres pamatskolas ēkas atjaunošana
1. nomainīti logi;
2. ierīkota apkures sistēma;
3. nomainīts jumta segums.

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Džūkstes
pamatskola

PII
"Taurenītis"
Tukuma
E.Birznieka2 gadi
Upīša
1.pamatskola

16 000

2018

Tukuma
2 gadi
Mākslas skola

39 500

2018

2 gadi

Tukuma
Mūzikas skola

23 000

2018

2 gadi

Tukuma
Vakara un
neklātienes
vidusskola

39 938

2018

3 gadi

Pabeigti būvdarbi. Veikta bijušā zobārsta kabineta
pārbūve par garderobi, izremontētas grupas telpas,
1 guļamtelpa, dušas un tualešu telpas , grupas
virtuvītes telpa un koridors. Visās telpās nomainīts
grīdas segums, atjaunots sienas segums un
krāsojums, vecās durvis nomainītas pret jaunām
modernām koka durvīm. Uz grupiņu telpas sienas
māksliniece uzzīmējusi pasaku motīvus. Iegādata
jauna iekārta grupas virtuvītei un izflīzētas grīdas
ar flīzēm. Dušas telpā uzstādīta jauna santehnika
piemērota bērniem, kā arī jauna duškabīne.
Remontu veica būvfirma SIA ’’Murum’’.

Nav saņemta informācija.

Nav saņemta informācija.
Iegādāta un uzstādīta noņemamā deju grīdas
virsma 26.10.2018.
Veikts 3 telpu kosmētiskais remonts ap 1000,EUR.

Dome jau otro gadu prioritātēm naudu nav
iedevusi.

Pūres
pamatskola
Nav realizēts/Darbība nenotiek.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

29

Modernu aprīkojumu iegāde Tukuma
Raiņa ģimnāzijai un telpu centrālo kāpņu
atjaunošana

1. Uzstādīts skolas zvans ar trauksmes balss
izziņošanas funkciju (prioritāte).
2. Atjaunota aktu zāles grīda, uzstādīta aizkaru
sistēma, iegādāta moderna apskaņošanas tehnika.
3. Atjaunots stadiona žogs.
4. Iegādāta apskaņošanas iekārta un uzstādīts
apgaismojums sporta zālei.
5. Atjaunotas centrālās kāpnes.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Tukuma Raiņa
ģimnāzija

38 900

2018

3 gadi

30

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

17 100

2018

2 gadi PII "Pienenīte"

31

Rotaļu laukumu labiekārtošana pie Tumes Atjaunots rotaļu laukumu aprīkojums pie pirmsskolas
pirmsskolas ēkas
ēkas.

8 000

2018

2 gadi

Tumes
vidusskola

Džūkstes pamatskolas teritorijas
labiekārtošana

65 000

2018

5 gadi

Džūkstes
pamatskola

teritorijas Uzstādīti jauni rotaļu elementi. Uzstādīta nojume. Žoga
nomaiņa.

30 000

2018

3 gadi PII "Zemenīte"

Izveidota nodarbības telpa Pūres pamatskolas telpās, lai
rīkotu ēst gatavošanas meistarklases. Telapa aprīkota ar
mēbelēm, tehniku ēst gatavošanai.

12 786

2018

3 gadi

32

LAD

33

PII
„Zemenīte”
labiekārtošana

34

Nodarbību telpas ierīkošana Pūres
pamatskolā

35

36
37
38
39
40
41

42

Pūrē

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

Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēka Spartaka ielā
Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas ēkas
2A, Tukumā pielāgota pirmsskolas izglītības iestādes
pielāgošana pirmsskolas izglītības iestādes
vajadzībām.
vajadzībām
Veikta ēkas energoefektivitātes uzlabošana.
Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkas Atjaunota apkures sistēma skolas ēkā. Atjaunotas telpas
uzlabošanas pasākumi
Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles ēkā.
Irlavas vidusskolas darbmācības ēkas
Darbmācības ēkai nomainīts jumts. Atjaunota fasāde.
atjaunošana
Veikti siltināšnas pasākumi.
Veļas mazgātuves atjaunošana PII
Atjaunota veļas mazgātuve PII "Pienenīte" Slampes
"Pienenīte" Slampes pagastā
pagastā
Labiekārtota skolas teritorija, t.sk. bruģēti celiņi
Tumes vidusskolas teritorijas
operatīvā transporta piekļūšanai, labiekārtots bērnu
labiekārtošana
atpūtas laukums.
Sporta aprīkojuma iegāde Tumes
Iegādāts sporta inventārs gan telpām, gan stadionam.
vidusskolai
1. Atjaunotas telpas zēnu mājturības kabinetam Pūres
Pūres pamatskolas telpu atjaunošana
pamatskolā.
2. Atjaunots sanitārais mezgls Pūres pamatskolā.
Automašīnu stāvlaukumu paplašināšana
pie Jaunsātu skolas

Izbūvēts stāvlaukums pie Jaunsātu skolas.

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji
1.punkts izpildīts - uzstādīts skolas zvans ar
trauksmes balss izziņošanas funkciju (prioritāte),
1160 EUR.
2.punktā izpildīts daļēji - uzstādīta aktu zāles
skatuves aizkaru sistēma, 4036 EUR.
3.punkts - nav izpildīts, nav finanšu.
4.punkts - nav izpildīts.
5.punkts - nav izpildīts.

Iegādāta rotaļu laukuma (šūpoles) iekārta par
summu 968 EUR (SIA JMK LUX).

Pūres
pamatskola
Nav realizēts/Darbība nenotiek.
Tukuma
2.vidusskola

500 000

2018

3 gadi

31 130

2018

2 gadi Jaunsātu skola

29 607

2018

Irlavas
4 gadi
vidusskola

6 000

2018

2 gadi PII "Pienenīte"

100 000

2018

2 gadi

Tumes
vidusskola

25 000

2018

2 gadi

Tumes
vidusskola

36 208

2018

5 gadi

Pūres
pamatskola

2018

Pūres un
Jaunsātu
4 gadi
pagastu
pārvalde

30 000

Kanalizācijas remonts bijis 2015.gadā.
Labot atbildīgo uz Irlavas pamatskola.

Labiekārtots bērnu atpūtas laukums (uzstādīts
vingrošanas kubs, ierīkoti parka soliņi 2 gb.) par
summu 1417 EUR.

Nav realizēts/Darbība nenotiek.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Iegādātas mēbeles pirmsskolas grupai, iegādāta
datortehnika, atskaņošanas tehnika, zāles pļāvējs.

43

Aprīkojuma iegāde Džūkstes pamatskolai

44

Vingrošanas iekārtas komplekta iegāde un Iegādāts vingrošanas komplekts pirmsskolas izglītības
uzstādīšana PII "Pepija" teritorijā
iestādes Pepija audzēkņiem.

45

Dzirciema internātpamatskolas telpu
atjaunošana

Izremontētas iekštelpas Dzirciema internātpamatskolas
darbnīcā. Atjaunota elektroinstalācija. Nomainīts jumts.
Atjaunota fasāde.
Dzirciema internātpamatskolas dzīvojamā mājā "Avoti"
nomainīti logi (11 gab.).

Iegādāta jauna virtuves tehnika (plīts, ledusskapis),
Aprīkojuma iegāde Irlavas bērnu namamveļas mašīna.
patversmei
Izveidota zibens aizsardzības sistēma.
IKT aprīkojuma iegāde Slampes PII
Iegādāts projektora, interaktīvās tāfeles, dators, lai
"Pienenīte"
nodrošinātu mūsdienīgu mācības procesu.
Atjaunota aktu zāle PII Pienenīte. Nomainītas ieejas
Slampes PII "Pienenīte" telpu atjaunošana
durvis ar kodu.

46
47
48

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Džūkstes
pamatskola

6 657

2018

2 gadi

2 600

2018

1 gads PII "Pepija"

26 000

2018

Dzirciema
3 gadi internātpamats
kola

2 850

2018

Irlavas
2 gadi bērnunamspatversme

3 000

2018

2 gadi PII "Pienenīte"

12 261

2018

2 gadi PII "Pienenīte"

49

Pūres pamatskolas mācību vides
uzlabošana

Dabaszinības kabineta aprīkošana ar mācību
materiāliem, kas atbilst jaunā izglītības satura prasībām;
IKT risinājumu iegāde un aprīkojumu iegāde.

7 358

2018

1 gads

Pūres
pamatskola

50

NAI iekārtu atjaunošana Pūres pamatskolā

Uzstādīta jauna aerācijas sistēma; uzstādīts lieko dūņu
sūknis; iebūvēta 5 m3 lieko dūņu tvertene; uzstādīti
jauni gaisa pūtēji; nosiltināta paraugu ņemšanas aka;
nokrāsoti tiltiņi, margas un tvertnes.

8 660

2018

1 gads

Pūres
pamatskola

Interaktīvo tehnoloģiju iegāde Tukuma
3.pamatskolai
Videonovērošanas sistēmas ierīkošana
Tukuma 3.pamatskolas ēkās

Iegādāta interaktīvā tāfele ar projektoru un
stereoskaņas sistēma. Iegādāts portatīvais dators.
Ierīkota videonovērošanas sistēma Lielā ielā 18 un
Lielā ielā 31.

2900

2018

1 gads

6 364

2018

53

IKT aprīkojuma iegāde Tukuma novada
izglītības iestādēs

Iegādāti datora komplekti, planšetes, projektori,
printeri, programmatūra Tukuma novada izglītības
iestādēm.

55 772

2018

54

Aprīkojuma iegāde Zemgales vidusskolai

Iegādāti Lego robotikas komplekti 8 gab.

5 485

2018

34 800

2019

2 gadi PII "Cīrulītis"

50 000

2019

3 gadi

30 000

2019

500 000

2019

51
52

PII "Cīrulītis" ēkas atjaunošana Irlavas
pagastā

55

56

LAD

57

LAD

58

SAM

1. Atjaunota vienas grupas telpas - siltināta tualete,
atjaunotas grupas telpas.
2. Atjaunota PII "Cīrulītis" priekštelpas un kāpņu telpas,
tai skaitā veikti elektroinstalācijas darbi.
Nomainīts Irlavas vidusskolas stadiona skrejceļu
segums, labiekārtots stadions.

Irlavas vidusskolas stadiona
infrastruktūras uzlabošana
Pūres pamatskolas sporta laukuma
Atjaunots Pūres pamatskolas sporta laukums.
atjaunošana
Energoefektivitātes
paaugstināšana SAM 4.2.2.
Džūkstes pamatskolā
Samazināti siltuma zudumi Džūkstes pamatskolā.

Tukuma
3.pamatskola
Tukuma
1 gads
3.pamatskola
Tukuma
novada
2 gadi
Izglītības
pārvalde
Zemgales
2 gadi
vidusskola

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji
Iegādāts mauriņa traktors (no maksas
pakalpojumiem), 1,5-3.gad.krēsli (16 gb.), plaukti
pirmsskolas grupām. Iegādāti mikrofoni.
Finansējums tiks ieplānots 2019.gadā. Pagarināt
izpildes ilgumu.
Uzsākta notekcauruļu labošana. Dzirciema
internātpamatskolas dzīvojamā mājā "Avoti"
nomainīti logi. Vajag nomainīt logus un
kosmetisko remontu darbnīcā - prioritāte.
Labot uz Tukuma novada internātpamatskola.

Iegādāts 1 portatīvais dators.
Nomainīta mehāniskā kodu atslēga. Aktu zālē
nomainīts lamināts.

Lielā 18 ir pašvaldības policijas novērošanas
sistēmā.

Nopirkti 11 lego.

1 metodiskais kabinets izremontēts.
Irlavas
vidusskola
Pūres
5 gadi
pamatskola
Džūkstes
4 gadi
pamatskola

Labot atbildīgo uz Irlavas pamatskola.
Nav realizēts/Darbība nenotiek.
Dublējas un dzēst kā SAM4.2.2.projektu. ERAF
konkurss noslēdzās 11.2017.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

59

60

61

SAM Energoefektivitātes paaugstināšana PII
priorit.5. Vālodzīte

SAM

Energoefektivitātes paaugstināšana
Zemgales vidusskolā

SAM

Sēmes sākumskolas energoefektivitātes
uzlabošana

62
63

LAD

LAD

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

SAM 4.2.2.
Samazināti siltuma zudumi PII "Vālodzīte".

500 000

2019

5 gadi PII "Vālodzīte"

SAM 4.2.2.
Samazināti siltuma zudumi Zemgales vidusskolā

500 000

2019

5 gadi

Zemgales
vidusskola

300 000

2019

5 gadi

Sēmes
sākumskola

20 500

2019

4 gadi PII "Cīrulītis"

70 000

2020

5 gadi Jaunsātu skola

150 000

2019

50 000

2019

SAM 4.2.2.
Jumta nomaiņa no plakanā uz slīpo, energoefektivitātes
pasākumi, ārsienu siltināšana, lietusūdeņu sistēmas
sakārtošana. Logu nomaiņa.
PII "Cīrulītis" Irlavas pagastā teritorijas
1. Bruģēti celiņi apkārt PII "Cīrulītis".
labiekārtošana
2. Uzstādīti jauni rotaļu laukumu elementi.
Nodrošināta sporta infrastruktūra Jaunsātu sākumskolas
Jaunsātu sporta laukuma izbūve pie skolas
skolēniem.
Jumta stāva izbūve Tukuma
internātpamatskolā

64
65

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

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

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

Tukuma
4 gadi internātpamats
kola
Džūkstes
5 gadi
pamatskola

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji
29.11.2017. iesniegts projekta iesniegums.
02.07.2018. apstiprināts ERAF projekts.
18.07.2018. noslēgta vienošanās ar CFLA par
ERAF projekta īstenošanu.
2019.gadā tiks izsludināts iepirkums būvdarbiem
un uzsākti būvdarbi. (Dzēst, dublējas)
Dzēst kā SAM4.2.2.projektu. ERAF konkurss
noslēdzās 11.2017. Nepieciešams siltināt jumtus.
Veikt sporta zāles jumta nomaiņu un sienas
siltināšanu un remontu plaisām, jumta logu
nomaiņa.
Dzēst kā SAM4.2.2.projektu. ERAF konkurss
noslēdzās 11.2017.
Papildus vajag uzlabot pamatus un pastiprināt
hidroizolāciju.
Pabeigta celiņu bruģēšana.

Paliek spēkā, ļoti aktuāls. Kopā ar sociālo dienestu
DI projekta ietvaros varētu izbūvēt attīstības
centru.

66

Durvju nomaiņa Jaunsātu skolai

Nomainītas 9 durvis Pūres pamatskolas Jaunsātu
filiālei.

6 000

2019

1 gadi Jaunsātu skola

67

Rotaļu laukumu atjaunošana pie Jaunsātu
skolas

Atjaunots rotaļu laukums pie skolas. Papildināts ar
rotaļu iekārtām.

10 000

2019

5 gadi Jaunsātu skola

68

PII "Pienenīte" Slampes pagastā sporta
laukuma labiekārtošana

Labiekārtots sporta laukums, atjaunots sporta laukuma
segums.

7 500

2019

2 gadi PII "Pienenīte"

69

Energoefektivitātes
Džūkstes pamatskolā

500 000

2019

5 gadi

70

Katlu mājas remonts Dzirciema
internātpamatskolā

Nomainīti katli, sakārtota apkures sistēma Dzirciema
internātpamatskolā.

6 000

2019

Dzirciema
1 gads internātpamats
kola

Notiek sašķidrinātās gāzes sistāmas ievilkšana 2018.gada 16.oktobrī noslēgts līgums ar Intergāze
un 75 darba dienu laikā darbi jāpabeidz.
Labot uz Tukuma novada internātpamatskola.

71

Aprīkojuma iegāde PII Pasaciņa

Iegādātas jaunas mēbeles 10 grupām pēc Vadlīnijām
bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu
uzraudzības pakalpojumu vietās.

22 400

2019

2 gadi PII ''Pasaciņa"

Aktualizēt rezultātu saskaņā ar ERAF projektā
veicamajiem darbiem 2019.gadā.

72

Ārējo kāpņu projektēšana un izbūve
Tukuma 3.pmatskolā

Izstrādāts projekts un atjaunotas ārējās kāpnes pie ēkas
Lielā ielā 18.

24 200

2019

2 gadi

Tukuma
3.pamatskola

73

PII Taurenītis bērnu rotaļu laukumu
atjaunošana

Atjaunots bērnu rotaļu laukuma elementi, nojumes.

13 000

2019

2 gadi

PII
"Taurenītis"

Veikta Džūkstes pamatskolas ēkas un siltumapgādes
paaugstināšana infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana, kas nodrošina
ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu un kas ir
paredzēti ēkas energosertifikātā.

Džūkstes
pamatskola

Nav saņemta informācija.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

74

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

75

Irlavas vidusskolas ēkas atjaunošana

76

PII "Pasaciņa" telpu atjaunošana Tukumā

77

Tukuma 3.pamatskolas telpu atjaunošana
un aprīkojuma iegāde

78

PII "Vālodzīte" teritorijas labiekārtošana
Tukumā

79

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

42 100

2020

2 gadi

Tumes
vidusskola

22 500

2020

2 gadi

Irlavas
vidusskola

70 300

2020

2 gadi PII "Pasaciņa"

58 200

2020

3 gadi

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

77 820

2020

3 gadi PII "Vālodzīte"

Tumes vidusskolas stadiona
infrastruktūras uzlabošana

Atjaunots skrejceļš (uzstādītas metāla apmales skrejceļa
nostiprināšanai). Ierīkotas skatītāju tribīnes, uzstādīti
āra trenažieri. Uzklāts basketbola laukuma segums.

60 000

2020

7 gadi

80

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

2020

4 gadi PII "Cīrulītis"

81

Teritorijas labiekārtošana PII "Pasaciņa"

Bruģēti celiņi apkārt PII "Pasaciņa". Uzstādīt jaunus
rotaļu laukumu elementus.

91 465

2020

2 gadi PII ''Pasaciņa"

2018

Multifunkcion
ālais jaunatnes
2 gadi
iniciatīvu
centrs

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

Tukuma
3.pamatskola

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Labot atbildīgo uz Irlavas pamatskola. Apvienot ar
otru.
Aktualizēt rezultātu saskaņā ar ERAF projektā
veicamajiem darbiem 2019.-2020.gadā.
Veikts remonts un nomainītas gaismas
darbmācības kabinetā.
Lielā 31 veikts kosmētiskais remonts sporta zālei.
Aktualizēt rezultātu saskaņā ar ERAF projektā
veicamajiem darbiem 2019.-2020.gadā.

Tumes
vidusskola
Jāveic ēkas siltināšanas pasākumi (12 grādi
grupiņu telpās, jānosiltina vismaz gala sienas un
jāatjauno vējtveri 3 gab.).
Aktualizēt rezultātu saskaņā ar ERAF projektā un
2018.gadā izsludinātajā piebūves un
labiekārtošanas projektā veicamajiem darbiem
2019.-2020.gadā.

RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts

82

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

Atjaunotas telpas un aprīkotas ar modernu aprīkojumu.

83

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.

28 000

2018

Tukuma
novada
2 gadi
Izglītības
pārvalde
3 gadi

21 600

RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve
84

Pastariņa muzeja teritorijas labiekārtošana

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

10 000

2016

85

Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana

Jumta nomaiņa Džūkstes 1.bibliotēkā.

16 600

2016

Tukuma
muzejs
Slampes un
Džūkstes
2 gadi
pagastu
pārvalde

Veikta soliņu un tiltiņu remots. Finanšu trūkuma
dēļ nav realizēts pilnībā.

Izpildīts 2017.gada vasarā.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

86

87

88

89

90

SAM

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

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);
- Kalpu mājas izpēte.

1 441 000

2016

5 gadi

Attīstības
nodaļa

"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).

1 058 824

2016

5 gadi

Attīstības
nodaļa

2016

Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

100
gades
Baznīcas atjaunošana Džūkstē
program
ma
100
gades Pastariņa muzejā 19.gs. lauku sētas
program maketa izveide
ma

100
gades
Ekspozīciju izveide Pastariņu muzejā
program
ma

Veco mūru ielokā uzcelta Džūkstes baznīca.
Labiekārtota teritorija.

Izveidots 19.gs. lauku sētas makets Pastariņa muzejā.

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

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzfinansēts 3000,EUR apmērā projekts "Durbes muižas kalpu mājas
arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un
atjaunošanas koncepcijas izstrāde" 15.06.2018.15.11.2018. Kopsummā 4295,-EUR, PVB 1295,EUR.
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras
pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas
programmas finansējums 10000EUR projektam
"Durbes muižas kalpu mājas pārseguma un jumta
glābšanas darbu 3.posms" 07.2018.-11.2018.
Kopsumma 48500EUR, kur PVB 38500EUR.
(Dzēst atsauci uz SAM5.5.1, konkurss noslēdzies)

Izstrādāts atjaunošanas skiču projekts (2000EUR).
200 000

14 000

46 000

2016

2016

3 gadi

4 gadi

Tukuma
muzejs

Tukuma
muzejs

26.09.2017. ielikti pamati un sākta būvniecība.

Ir izveidots un izvietots Pastariņa muzeja teritorijā
19. gs. lauku sētas makets.
LAD projekts "Jauna ekspozīcija Pastraiņa muzejā"
10.09.2016.- 01.10.2017. Biedrībā "Laukiem un
jūrai" iesniegts 05.2016., apstiprināts LAD
19.09.2016. Kopsumma 14962,30EUR, t.sk.
ELFLA 11154,99EUR. Izbūvēta ekspozīcijas telpa
"Bisnieku" dzīvojamās ēkas bēniņstāvā
(ekspozīcija par "Bisnieku" sētu un tās
iemītniekiem, kas caur vienas dzimtas un vienas
sētas iedzīvotāju un viņu kaimiņu likteņiem un
rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša literāro
mantojumu atklās mūsu valsts vēsturi). 1. Izveidota
ekspozīcija "Modernā lauksaimniecība". Ir
papildināts muzeja krājums ar lauksaimniecības
tehniku, kura pēc tās apkopes papildinās
ekspozīciju. 2.Iegādāts aprīkojums un veikta
programmēšana un ievietots saturs ekspozīcijai par
E. Birznieka-Upīša devumu Latvijas kultūrā.
Iekārtots E.Birznieka-Upīša kabinets.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

91

92

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

100
gades Tukuma novada un pārnovadu tautas tērpu
Izveidota tautas tērpu kolekcija
program kolekcijas izveidošana
ma

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.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

12 000

2016

3 gadi

Tukuma
muzejs

500 000

2016

5 gadi

Irlavas un
Lestenes
pagastu
pārvalde

2016

Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde

Grāmata par Džūksti

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

94

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

Tukuma ev.
5 gadi luterāņu
baznīca

95

Pūres luterāņu baznīcas atjaunošana

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

25 000

2016

Pūres baznīcas
3 gadi atjaunošanas
fonds

93

96

97

98

Bibliotēku darba modernizācija
publisko e-pakalpojumu pilnveide

un Izgatavotas jaunas plastikāta lasītāju kartes Tukuma
pilsētas un pagastu bibliotēku lietotājiem.

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

100
gades Z.A.Meierovica piemineklis Tukumā un
program Jaunās ielas skvēra labiekārtošana
ma

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

7 000

4 000

30 000

400 770

2016

3 gadi

Tukuma
bibliotēka

Tukuma
muzejs

2016

5 gadi

2016

Kultūras,
sporta un
3 gadi sabiedrisko
attiecību
nodaļa

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji
Papildināta Tukuma novada tautas tērpu kolekcija.
Izveidota izstāde, kurā eksponēti 9 sieviešu , 1
vīriešu, 2 bērnu (meitenes un zēna) tautas tērpi.

Turpinās altāra restaurācija.

Izdota, atklāšana 02.09.2018.

Logi Leader projektā/ sakrālais mantojums.
Vairs nav aktuāls, ņemot vērā jaunākās pasaules
tendences. Tā kā ID kartes ir obligātas, tad varēs
nākt ar tām. Šobrī izmanto pašu gatavotas lasītāju
kartes.
Pastariņa muzeja izveidota un ir pieejama virtuālā
ekspozīcija "Latvijas vēstures līkloči” (19.gs.
beigas – 21.gs. sāk.) ", kurā sabiedrībai pieejams
muzeja krājums fotogrāfijās un dokumentos
digitālā versija. Nav izveidots serveris, kurā tiktu
nodrošināta plašāka muzeja krājuma digitālā
materiāla pieejamība. Iegādāti datori muzeja
vajadzībām kvalitatīva dara organizēšanai.

Izbūvēts skvērs. 2018.g. novembrī uzstādāms
piemineklis ar atklāšanu 15.11.2018.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

99

100

Piemiņas vietas izveide Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

100
gades Eksponēt Tukuma muzeja mākslas
program kolekcijas zelta fondu pilsētvidē
ma

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Izveidota piemiņas vieta un uzstādīta stēla Lāčplēša
kara ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

10 000

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.

10 000

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

2016

Kultūras,
sporta un
5 gadi sabiedrisko
attiecību
nodaļa

2016

Kultūras,
sporta un
3 gadi sabiedrisko
attiecību
nodaļa

Durbes pils kompleksa attīstība Tukumā

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

814 000

2016

4 gadi

102

Pūres kultūras nama sanitārā mezgla
atjaunošana

Atjaunots sanitārais mezgls - tualetes Pūres kultūras
namā.

5 000

2017

3 gadi

104

105

Grāmata par Irlavas pagastu

Sarakstīta un izdota grāmata par Irlavas pagasta vēsturi.

10 000

2017

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

Iegādāts aprīkojums - kondicionieris, datori,
planšetdatori, fotoaparāts Tukuma bibliotēkā.

6 500

Aprīkojuma iegāde Tukuma bibliotēkai

Granīta stēlas tapušas Latvijas valsts simtgadei
veltītā projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros.
Godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus,
visā Latvijā tiek uzstādītas vienota parauga
piemiņas stēlas, kuru autors ir mākslinieks Jānis
Strupulis. Projekta iniciators ir Jaunsardzes un
informācijas centrs. Meža kapos, Tukumā, ir
uzstādītas 4 stēlas ar Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru sarakstu Tukuma apriņķa teritorijā.
Stēlas izgatavošanu un uzstādīšanu uzticēts veikt
SIA “Akmens apstrādes centrs AKM”. Teritorijas
labiekārtošanas darbus veic SIA "ROTAS".

L.Āriņa gleznas reprodukcija Kurzemes ielā 3.

101

103

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

2018

Tukuma
muzejs

Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Irlavas un
Lestenes
2 gadi
pagastu
pārvalde

2 gadi

2 gadi

Restaurētajā klēts daļā iekārtota galdniecība
muzeja funkciju nodrošināšanai un restaurācijas
darbnīca. Ir izbūvēts lietusūdeņu tīkls. Restaurēts
Durbes pils apkārtmūra viens posms 8m.

Pilnībā pabeigts 2018.gadā.

Izdota grāmata. Atklāšana 09.11.2018. 1000
eksemplāri.

Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde

Tukuma
bibliotēka

Izdota, atklāšana 04.05.2018.
Uzstādīts kondoicionieris 2017.
Vajag vēl kopētāju (datoru un planšetdatoru vietā).
Info ekrāns un fotoaparāts tiek gaidīt no IT nodaļas
EIS iepirkumā.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

106

107

108

LAD

SAM

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Slampes Kultūras pils skatītāju zāles
atjaunošana

Skatītāju zāles grīdas un krēslu nomaiņa (prioritāte).
Izveidots kvalitatīvs teātra izrāžu centrs Slampes
Kultūras pilī. Skatītāju zālē atjaunoti griesti, sienas.
Atjaunota skatuve, skatuves ripa, uzstādīti podesti.
Iegādāta jaudīga atskaņošanas iekārta, atjaunots
apgaismojums un elektroinstalācijas.

250 000

2018

Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

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.

55 825

2018

Tukuma
2 gadi pilsētas
kultūras nams

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

1 500 000

2018

5 gadi

100
gades Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūve un
program energoefektivitātes pasākumi
ma

109

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

7 000

2018

110

Moderna aprīkojuma iegāde Tukuma
Audēju darbnīcai

Iegādāts ekspozīcijas aprīkojums Tukuma Audēju
darbnīcai.

10 000

2018

111

Lestenes Tautas nama apkures sistēmas
pārbūve un telpu remonts

Pārbūvēta Lestens Tautas nama apkures sistēma.
Atjaunotas telpas.

15 000

2018

112

113

Latvijas valsts karoga izvietošana novadā

Uzstādīts Latvijas valsts karogs Tukuma novada
teritorijā.

Tukuma pilsētas Kultūras nama vecās
daļas (Viesīgās biedrības nams)
restaurācija

Restaurēts Tukuma pilsētas Kultūras nama vecā daļa
(Viesīgās biedrības nams), kultūras un mūžizglītības
funkciju nodrošināšanai.

27 000

2018

LAD projekta "Apgaismojuma tehnikas iegāde
Kultūras pilij" īstenošana 22.05.2018-31.01.2019.
apgaismojuma pilnveidošanai. Biedrībā "Partnerība
laukiem un jūrai" iesniegts 08.03.2018. Kopsumma
19924,42EUR, t.sk.ELFLA 17931,98EUR, PVB
1992,44EUR.
Par PVB ir iegādāti skatītāju zāles krēsli un ekrāns.
Kultūras ministrija Tukumu iekļāvusi ERAF
projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija
(1.kārta)”, kas nodrošināja audiovizuālā satura
izplatīšanas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu.

Attīstības
nodaļa

Tukuma
2 gadi pilsētas
kultūras nams
Tukuma
2 gadi
muzejs
Irlavas un
Lestenes
2 gadi
pagastu
pārvalde
3 gadi

Plānots 2019.gadā LAD projekts.

Arhitektūras
nodaļa
Izstrādāts būvprojekts. Nav finansējums izbūvei.

1 500 000

2018

4 gadi

3 gadi

114

Vides pieejamības nodrošināšana Tukuma Nodrošināta piekļuve personām ar funkcionāliem
Audēju darbnīcai
traucējumiem Tukuma Audēju darbnīcai.

15 000

2018

115

Pūres kultūras nama klēts un saimniecības Atjaunota Pūres kultūras nama klēts un saimniecības
ēkas atjaunošana
ēka.

40 000

2018

116

Lestenes Brāļu kapu ansambļa pilnveide

6 000

2018

117

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Notiek sarunas par metu konkursu.

Biroja tehnikas iegāde Tukuma pilsētas
kultūras namam

100
gades
program
ma
100
gades
program
ma

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Brīvdabas ekspozīcija "Mūsu bagātības"

Uzstādīta piemiņas plāksnes 4 valodās pie ieejas
Lestenes Brāļu kapos.

Izveidots labirints, kurā atspoguļota Durbes pils vēsture.
Izveidota brīvdabas ekspozīcija.

20 000

2018

Tukuma
kultūras nams

Tukuma
muzejs
Pūres un
Jaunsātu
4 gadi
pagastu
pārvalde
Irlavas un
Lestenes
2 gadi
pagastu
pārvalde
2 gadi

Tukuma
Muzejs

Finanšu trūkuma dēļ.

Atklāšana paredzēta 2019.gada 8.maijā.
LMA Funkcionālā dizaina interjera studiju
programmas studenti ir izstrādājuši vīzijas
brīvdabas ekspozīcijai. Ir sniegts projekts VKKF,
kas nav atbalstīts.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Tukuma Mākslas muzeja atjaunošana

118

119

120

121

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Zentenes kultūras nama atjaunošana

100
gades Modernas ekspozīcijas izveide Džūkstes
program Pasaku muzejā
ma

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

100 000

2018

3 gadi

Tukuma
Muzejs

17 500

2019

3 gadi

Tukuma
muzejs

Atjaunota skatuve Zentenes kultūras namā.

15 000

2019

5 gadi

Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde

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

70 000

2019

3 gadi

Tukuma
muzejs

Atjaunota Tukuma Mākslas muzeja fasāde.

100
Informatīvo plāksnīšu pie Tukuma pilsētas Atjaunotas informatīvās plāksnītes pie Tukuma pilsētas
gades
vēsturiskajām ēkām atjaunošana un datu vēsturiskajām ēkām. Izveidota Tukuma vēsturisko
program
bāzes izveidošana
ēku elektroniskā datu bāze.
ma
LAD

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

122

Džūkstes pasaku muzeja ēku pārbūve

123

Stāvlaukuma izbūve pie Durbes pils
kompleksa Tukumā

Izbūvēts stāvlaukums pie Durbes pils kompleksa
Tukumā.

124

Aprīkojuma iegāde Tumes kultūras
namam

Uzstādīta moderna gaismas aparatūra, skaņas
aparatūra. Iegādāti krēsli. Iegādāts koncertflīģelis vai
klavieres kultūras pasākumu nodrošināšanai Tumes
kultūras namā.

60 000

2019

3 gadi

125

Džūkstes biedrību nama fasādes
atjaunošana

Atjaunota Džūkstes biedrību nama fasāde.

45 000

2019

2 gadi

126

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

8 300

2020

2 gadi

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

60 000

2020

4 gadi

Džūkstes kultūras nama skatuves
aprīkojuma modernizācija

Iegādāts moderns aprīkojums Džūkstes kultūras
namam. Uzstādīts skaņas aprīkojums.

15 000

2020

5 gadi

Kino punkta izveide un pilnveide

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

15 000

2020

1 gads

127

128

129

100
gades
Vasaras estrādes izbūve Tumes pagastā
program
ma
LAD

Finanšu trūkuma dēļ.

Ir izveidota Tukuma vēsturisko ēku elektroniskā
datu bāze. Tajā tiek papildināta informācija.

Darbi turpinās - atjaunots apgaismojums, vecās
elektroinstalācijas nomaiņa, kosmētiskais remonts.

Daļēji izstrādāts ekspozīcijas plāns.
Uzbūvēts jauns malkas šķūnis, veikta jumta nomaiņa,
siltināta ēka, iekštelpas atjaunotas, atjaunota tualete.

LAD

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

200 000

2019

Tukuma
5 gadi
muzejs

50 000

2019

2 gadi

Tukuma
muzejs
Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Administratīvā
nodaļa

Šķūnis nav uzbūvēts, nav veikta jumta nomaiņa,
ēkas siltināšana un tualetes atjaunošana finanšu
trūkuma dēļ. Ir nomainīta grīda 1 stāva telpā.
Veikta tehniskā apsekošana un sagatavots
Tehniskās apsekošanas atzinums.
Ierobežotu finanšu līdzekļu ietvaros ir sakārtota
iebraucamā daļa pie Durbes pils kompleksa uzbērta grants un izlīdzināta.

2018.gadā modernizēta gaismas aparatūra (virs
7000,-euro).

Nomainīti aizkari, uzlabots apgaismojums un
apskaņošana.
Mainīt Atbildīgo uz IT no 01.02.2018. Ņemt ārā, jo
aprīkots kultūras nams ar atbilstošu tehniku.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

130

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Slampes Kultūras pils telpu atjaunošana
un aprīkošana ar modernu aprīkojumu

Atjaunotas Slampes Kultūras pils pagrabstāva telpas telpas māklsas studijai, amatiermākslas kolektīviem.
Atjaunots deju zāles un tās skatuves apgaismojums.
Atjaunots 1.stāva foajē.

100 000

2020

5 gadi

5 gadi

131

LAD

Brīvdabas estrādes izbūve Slampes
pagastā

Uzbūvēta brīvdabas estrāde Slampes pagastā

35 000

2019

132

LAD

Degoles pagasta Čubatu estrādes pārbūve

Atjaunots elektrības pieslēgums, veikta skatuves
pārbūve, galdu un solu atjaunošana

30 000

2019

„Tukumnieka māja” būvprojekta izstrāde
un pārbūve

Izstrādāts būvprojekts, uzsākta ēkas pārbūve Brīvības
laukumā Tukumā.

600 000

2019

Džūkstes pasaku muzeja ēku pārbūve

Uzbūvēts jauns malkas šķūnis, veikta jumta nomaiņa,
siltināta ēka, iekštelpas atjaunotas, atjaunota tualete.

133
134

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

200 000

Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde

Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Tumes un
Degoles
4 gadi
pagastu
pārvalde
Tukuma
6 gadi
muzejs

2019

Tukuma
5 gadi
muzejs

135

Energoefektivitātes paaugstināšana
Pienavas bibliotēkā

Samazināti siltuma zudumi.

300 000

2019

Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

136

Mākslas muzeja fasādes atjaunošana

Atjaunota ēkas fasāde Harmonijas ielā 7,
kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšanai un pievilcībai,
vides degradācijas procesa novēršanai.

400 000

2019

5 gadi

550 000

2019

Irlavas un
Lestenes
5 gadi
pagastu
pārvalde

900 000

2019

5 gadi

Tukuma
muzejs

1 686 402

2019

4 gadi

Tukuma
muzejs

100 000

2019

5 gadi

Tukuma
muzejs

50 000

2019

5 gadi

160 000

2019

137

138

139

140
141

142

Irlavas kultūras nama pārbūve

Piebūve pie esošās ēkas. Piemērota ēka kultūras nama
funkciju nodrošināšanai.

Uzsākta laikmetīgās mākslas izstāžu zāles izveidošana
Tukumā. Degradētas ēkas – bijušā universālveikala
Mākslas centra un izstāžu zāles izveide
Brīvības laukumā iegāde un atjaunošana. Ēkā izvietots
mākslas muzejs. Sārtota degradēta vide pilsētas
vēsturiskajā centrā.
Mūsdienīgs muzejs un reģionāls
Rekonstruēts Durbes muižas kompleksā ietilpstošais
restaurācijas centrs Durbes pils kompleksā vāgūzis. Saglabāts un atjaunots kultūras mantojuma
Tukumā
objekts.
Uzbūvēts apmeklētāju centrs. Ierīkots stāvlaukums un
Pastariņa muzeja apmeklētāju uzņemšanas
izveidota tualete apmeklētājiem; Tirdzniecības vietas
centra izveide
izveide.
Pastariņa muzeja akmens mūra pagraba
Atjaunots akmens mūra pagrabs.
atjaunošana
Sēmes bibliotēkas pārbūve

Paplašinātas bibliotēkas telpas. Risinājums - piebūve
pie esošās ēkas.

Tukuma
muzejs

Tukuma
muzejs
Sēmes un
Zentenes
3 gadi
pagastu
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji
Atjaunota deju zāle 2016./2017.
Sākta LAD projekta īstenošana apgaismojuma
pilnveidošanai. LAD projekts iesniegts partnerībā
"Laukiem un Jūrai" un apstiprināts LAD 2018.gada
vidū.

Uztaisīti pārvietojamie galdi un soli 4 komplekti,
izmantošanai vasaras pasākumiem estrādē.
Veikta mākslinieciski arhitektonisā izpēte.

Investīciju plānā parādās atkārtoti 116.proj.

Investīciju plānā parādās atkārtoti 112.proj.

Ir veikts pētījums

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Durbes parka labiekārtošana, tai skaitā
būvprojekts

Grants ieseguma, funkcionālā abgaismojuma ierīkošana
un arhitektūras mazo formu uzstādīšana, terotorijas
pielāgošana rekriācijas funkciju pildīšanai.

144

Piebūves izbūve Tumes kultūras namam

Uzbūvēta piebūve Tumes kultūras namam mēģinājuma telpas.

143

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

250 000

2019

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

2 gadi

112 000

2020

4 gadi

145

Labiekārtoti un nodrošināta pieejamība pie
Kultūrvēsturisko un dabas objektu
kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem Slampes
teritorijas labiekārtošana Slampes pagastā pagastā - Spirgus muižas akmens, Silbateru ozols,
Silbateru dižakmens un mežs.

30 000

2020

4 gadi

146

Aizsragājamo dabas pieminekļu zīmes
uzstādīšana pie dižkokiem Slampes
pagastā

Uzstādītas aizsargājamo dabas pieminekļu zīmes pie
dižkokiem Slampes pagastā.

10 000

2020

4 gadi

147

Pūres kultūras namam āra terases izbūve

Uzcelta āra terase pie lielās zāles Pūres kultūras
namam.

70 000

2021

4 gadi

RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs
Iegādāts mūsdienīgs aprīkojums Tukuma šautuvei:
šaušanas iekārtu kompl. 2gab., šāvēju formas 2 gab.,
148
Aprīkojuma iegāde Tukuma šautuvei
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
muzejs

Tukuma
Sporta skola

55 000

2017

Sēmes un
Zentenes
5 gadi
pagastu
pārvalde

150

Pludmales volejbola laukumu izbūve
Tukumā

Izbūvēti publiskie āra pludmales volejbola laukumi
Pauzera pļavās Tukumā.

16 000

2017

2 gadi

Tukuma
Sporta skola

151

Tukuma Sporta skolas teritorijas
labiekārtošana

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

40 614

2018

2 gadi

Tukuma
Sporta skola

152

Tukuma Sporta skolas jumta atjaunošana

Atjaunots jumts virs vecās sporta zāles un virs vecās
skatītāju ložas.

12 305

2018

2 gadi

153

Irlavas sporta nama teritorijas
labiekārtošana

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

15 000

2018

154

Sporta skolas piebūves projektēšana un
būvniecība

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

155

LAD

LAD

Āra ternažieru un skeitparka rampu
uzstādīšana Sēmes pagastā

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

274 164

30 000

Vācijas Mākslas un kultūras atbalsta biedrības
(VKF) un Tukuma muzeja kopīgs sadarbības
projekts „Durbes pils apkārtnes labiekārtošana,
parka celiņu izveidošana”, 2014. gadā

Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde

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

149

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Tukuma
Sporta skola
Irlavas un
Lestenes
3 gadi
pagastu
pārvalde

2019

Tukuma
4 gadi
Sporta skola

2019

Sēmes un
Zentenes
5 gadi
pagastu
pārvalde

Daļēji izpildīts. Nopirkts: 2 gab.šaušanas
iek.kompl., 1 gab.pn.šautene, 1 gab.pn.pistole, 2
gab. šāvēju formas, 2 gab. ieroču pārvadājamās
kastes. No Latvijas Šaušanas federācijas. Summa
11 900 eur .
LAD projekts "Sporta laukums Zentenē"
17.08.2017.-30.11.2018. Veikta futbola laukuma
atjaunošana. Biedrībā "Partnerība laukiem un jūrai"
projekts iesniegts 25.05.2017. Kopsumma
21450EUR, PVB 2145EUR, ELFLA 19305EUR.
Notiek 2 laukumu izbūve Pauzera pļavā. Plānoti 5
laukumi.

Izsludināts iepirkums būvdarbiem.

Notiek regulāra atjaunošana, uzturēšana.

Būvprojekts ir 2017. Nav nauda būvdarbiem.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

156

LAD

Pūres sporta laukuma infrastruktūras
uzlabošana

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

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

157

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

158

Starptautiskiem standartiem atbilstošas
Tukuma šautuves izveidošana

Izveidota un sakārtota šautuves infrastruktūra (telpu
remonts, moderns aprīkojums), kura atbilst
starptautiskiem standartiem šaušanas mācību procesa
nodrošināšanai un sacensību organizēšanai.

Viesnīcas izbūve pie Irlavas sporta halles

Uzbūvēta sportistu viesnīca ar 40 gultas vietām pie
Irlavas sporta nama.

159

Izveidota veloparka Baltic bike park trase, iekļaujot to
degradētās teritorijas – Revolūcijas ielā jeb Pauzera
pļavās kā vienu no sporta – rekreācijas komponentēm

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Irlavas un
Lestenes
2 gadi
pagastu
pārvalde

30 000

2019

10 000

2019

1 500 000

2019

4 gadi

2019

Irlavas un
Lestenes
5 gadi
pagastu
pārvalde

500 000

5 gadi

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Uzstādīts āra galda teniss (Izglītības pārvaldes
izsludinātā jauniešu projekta ietvaros).

Tukuma
Sporta skola

Ņemt ārā.

Arhitektūras
nodaļa

160

Veloparka izveide Tukumā

161

Dzintara ciema sporta laukuma
labiekārtošana

Labiekārtots sporta un rotaļu laukums.

30 000

2020

Invalīdu sporta kluba Brīvības laukumā 8
ēkas jumta seguma maiņa

Nomainīts jumts, veikti energoefektivitātes pasākumi.

100 000

2020

300 000

2020

4 gadi

Tukuma
Sporta skola

Jauna mākslīgā seguma ieklāšana pēc nolietojuma,
veikts ar pašvaldības un Futbola federācijas
līdzfinansējumu.

200 000

2016

4 gadi

Tukuma
slimnīca

Ierīkots pagaidu laukums ar šķembu pamatni.
Veikta zemes iegāde.

LAD

162

Izbūvēts auto stāvlaukums pie esošā mākslīgā futbola
Mākslīgā futbola laukuma un blakus esošā laukuma Revolūcijas ielā (Pauzera pļavas) un sakārtots
163
laukuma labiekārtošana
blakus esošais dabīgā seguma futbola laukums.
Sakārtota degradēta teritorija pilsētvidē.
RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe
Stāvlaukuma izbūve pie Tukuma slimnīcas Būvprojekts. Jauns, plašs stāvlaukums pie Tukuma
164
un poliklīnikas
slimnīcas un poliklīnikas.

200 000

2019

4 gadi

Pūres un
Jaunsātu
5 gadi
pagastu
pārvalde
Tukuma
2 gadi
Sporta skola

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

166

Tukuma slimnīcas garāžu jumta nomaiņa

Nomainīts jumts Tukuma slimnīcas garāžai.

50 000

2018

4 gadi

167

Lietus notekūdeņu tīklu izbūve Tukuma
slimnīcai

Izbūvēts lietus kanalizācijas tīkls.

40 000

2018

168

Energoefektivitātes paaugstināšana
Tukuma slimnīcā

Samazināti siltuma zudumi Tukuma slimnīcā. Jumta
seguma nomaiņa ķirurģijas un poliklīnikas ēkai, ēku
siltināšana.

2 000 000

2018

165

SAM

Attīstības
nodaļa

Tukuma
slimnīca
Tukuma
4 gadi
slimnīca
4 gadi

Tukuma
slimnīca

Tukuma Ledus halle atbildīgais.

ESF projekts "Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma
novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
īstenojot vietēja mēroga pasākumus" 28.03.2017.31.12.2019. Kopsumma 342637EUR - ESF
finansējums 291241,45EUR, VBD 51395,55EUR.

Ir saņemts sertifikāts par ISO standarta ieviešanu
un izstrādāts rīcības plāns energoresursu
taupīšanai. Tā ir EM prasība kvalitātes vadības
sistēmas ieviešanai.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Vides pieejamības nodrošināšana Sēmes
feldšeru-vecmāšu punktam

169

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

170

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Nodrošināta vides pieejamība Sēmes feldšeru-vecmāšu
punktam. Izbūvēts panduss.

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

RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība
Nodrošināti sociālie pakalpojumi klienta dzīvesvietā vai
iespējami tuvu tai personai, kura objektīvu apstākļu dēļ
Aprūpes mājās mobilā vienības
nevar sevi aprūpēt, kuru dzīvesvieta ir attālāka novada
171
pakalpojuma pilnveidošana Tukuma
teritorija, lauku viensēta (iekļautie pakalpojumi novada pašvaldībā
drošības pogas, specializētais transports, speciālistu
komandas).
Preventīvi pieejami speciālisti ģimenēm ar bērniemĢimenes atbalsta centra izveide Tukuma bērnu un vecāku psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta
172
novadā
saņemšanai. Mazinās bērnu pamešana novārtā vai
neatbilstošas aprūpes riski.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

15 000

2019

20 000

2021

75 000

2016

Izpildes
Atbildīgais
ilgums
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Tumes un
Degoles
4 gadi
pagastu
pārvalde
4 gadi

4 gadi

40 000

2017

174

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

Dzīvokļu pirkšana vai esošās iestādes pārbūve atbilstoši
standartiem

150 000

2017

175

Specializētu audžuģimeņu apmācība

Specializētās audžuģimenes, apmācību kursi

14 500

2017

5 gadi

176

Sociālās dzīvojamās mājas "Mežrozītes"
Irlavā atjaunošana

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

83 400

2018

3 gadi

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

20 000

2018

21 168

2017

Tukuma
novada
sociālais
dienests

Irlavas un
Lestenes
pagastu
pārvalde
Irlavas
3 gadi bērnunamspatversme
Irlavas
5 gadi bērnunamspatversme

177

Pieejamības nodrošināšana Irlavas
bērnunama-patversmē

178

Irlavas bērnunama-patversmes ēkas jumta Siltināts Irlavas bērnunama-patversmes jumts.
siltināšana
Samazināti siltuma zudumi ēkā.

50 000

2018

Pasākumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas planu īstenošanai

Ģimeniskai videi pietvunātu ārpusģimenes pakalpojumu
izveide: būvniecība, pārbūve, remonts

178 000

2018

3gadi

Zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana
Irlavas bērnunamā- patversmē

Ierīkota zibens aizsardzības sistēma Irlavas bērnunamā patversmē

20 000

2018

Irlavas
2 gadi bērnunamspatversme

180

SAM

Panduss izbūvēts pirms 4 g., vajadzīga invalīdu
tualete.

Pakalpojums tiek nodrošināts pērkot pakalpojumu.

Ģimenes asistentu pakalpojuma attīstība
pašvaldībā

179

(Labiekārtošanas 2.kārta)

Tukuma
novada
sociālais
dienests

Tukuma
novada
5 gadi
sociālais
dienests
Tukuma
novada
1 gads
sociālais
dienests
Tukuma
novada
4 gadi
sociālais
dienests

173

Attīstīts ģimenes asistentu pakalpojums novadā.

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Attīstības
nodaļa

Nav pieejami finansiālie resursi.

Pakalpojums tiek nodrošināts pērkot pakalpojumu.
Apstiprinās DI reģionālais plāns, tiks izsūtīts
uzaicinājums dalībai projektā infrastruktūras
izbūvei.
Valstiski finansēts izveidots Atbalsta centrs Terēze,
kas nodrošinās audžu ģimeņu specializāciju.
Pašvaldība nodrošinājusi speciālu kursu topošajām
audžuģimenēm, aizibildņiem, adoptētājiem.

Prioritārais.
Pakalpojums tiks reorganizēts DI projekta
rezultātā, pielāgotā vide tiks nodrošināta Jauniešu
mājā.
Pakalpojums tiks reorganizēts DI projekta
rezultātā, ēkas jumta sitināšana tiks nodrošināti,
izveidojot specializētās darbnīcas
ESF projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
2016-2018. Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas
reģionu no 26.02.2016.
Pakalpojums tiks reorganizēts DI projekta
rezultātā, ēkas jumta sitināšana tiks nodrošināti,
izveidojot specializētās darbnīcas.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

181

Patversmes ēkas pārbūve Tukuma pilsētā

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Nodrošināta pakalpojuma sniegšanas vietas ēkas
uzturēšana un vides pieejamība.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

80 000

2019

Kopienu centra „Rīti” bēniņu siltināšana

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

183

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).

184

Mājokļu izbūve un renovēšana personām
ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
atgriežas pašvaldībā
deinstitucionalizācijas procesā

Izbūvēti un renovēti 5 dzīvokļi personām ar garīga
rakstura traucējumiem.

185

Specializēto darbnīcu izveide un
nodrošināšana

Nodrošinātas darba vietas un speciālistu atbalsts redzes
invalīdiem, personām ar funkcionāliem rakstura
traucējumiem, tsk. garīga rakstura traucējumiem,
ilgstošajiem bezdarbniekiem.

75 000

2019

186

Mobilā pacēlāja iegāde Tukuma novada
sociālajam dienestam

Iegādāti 2 mobilie pacēlāji vides pieejamības
nodrošināšanai.

20 000

2019

187

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.

6 226 877

2020

182

9 700

21 504

75 000

2019

2019

2019

Izpildes
Atbildīgais
ilgums
Tukuma
novada
sociālais
dienests
Tukuma
novada
4 gadi
sociālais
dienests
Tukuma
novada
2 gadi
sociālais
dienests
4 gadi

Dzīvokļu iegāde no tiesu izpildītājiem

Iegādāti dzīvokļi no tiesu izpildītājiem.

50 000

2016

189

Daudzdzīvokļu mājas atjaunošana Sēmes
pagastā

Atjaunota daudzdzīvokļu māja Ezera ielā 6. Pieejami
dzīvokļi.

642 000

2017

Daudzdzīvokļu mājas celtniecība Pūres
pagastā

Uzcelta jauna daudzdzīvokļu māja Pūres pagastā.

190

3 000 000

2021

2019.gada plānā

2019.gada plānā

Tukuma
novada
5 gadi
sociālais
dienests
Tukuma
novada
4 gadi
sociālais
dienests
Tukuma
novada
2 gadi
sociālais
dienests

3 gadi

Attīstības
nodaļa

RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība

188

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

6 gadi

Īpašumu
nodaļa

SIA
4 gadi "Komunālservi
ss TILDe"
Pūres un
Jaunsātu
4 gadi
pagastu
pārvalde

Nopirkts dzīvoklis Uguns ielā 8-3 par 4030,00
EUR.
Nopirkta ēka Tidaholmas 1 (izmantojot
pirmpirkuma tiesības) soc.dienestam par 300
000,00 EUR.

Ir tehniskais apsekojums.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība

191

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

Attīstības
nodaļa

192

SAM

Uzņēmējdarbības attīstība Melnezera ielā
1
(Snieguma ietvara rezerves projekts)

SAM 3.3.1. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba
vietas; 27 985 euro piesaistītās komersantu nefinanšu
investīcijas, 1 komersants.

50 000.00

2020

3 gadi

Attīstības
nodaļa

Degradētās teritorijas sakārtošana zonā
Lauktehnika - Tukums II

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 76 jaunizveidotas darba
vietas un 2 160 000 euro piesaistītās komersantu
nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija
zonā Lauktehnika - Tukums II 17,4 ha platībā:
1)
Industriālās teritorijas sakārtošana starp
Kandavas un Stacijas ielām - sakārtota un piemērota
teritorija uzņēmējdarbības veikšanai un attīstībai.
Stacijas un Dāņu ielu izbūve/ pārbūve, 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.

4 327 897.96

2016

6 gadi

Attīstības
nodaļa

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.

609 813.30

2016

5 gadi

Attīstības
nodaļa

Degradētās teritorijas sakārtošana
Jauntukuma mikrorajonā

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba
vietas un 1 450 000 euro piesaistītās komersantu
nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija
Jauntukuma mikrorajonā Tukumā 3,1ha platībā.
Pārbūvēta Slocenes iela, izbūvēta infrastruktūra
uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.

688 569.00

2017

5 gadi

Attīstības
nodaļa

193

194

195

SAM

SAM

SAM

Parādes ielas un tās krustojuma ar Jelgavas ielu
pārbūve pabeigta. Būvobjekts nodots ekspluatācijā
23.10.2017.
Pabeigta ERAF SAM 3.3.1.projekta "Rūpnieciskās
zonas attīstība Jauntukuma rajonā" 01.06.201631.01.2018. īstenošana. Kopsumma
681229,91EUR, ERAF 430720,42EUR, VBD
56475,02EUR, PVB 194034,47EUR. 31.01.2018.
iesniegta CFLA gala atskaite un 20.04.2018.
saņemts pēdējais ERAF maksājums.

23.02.2018. apstiprināts ERAF SAM 5.6.2.
projekts "Degradētās teritorijas sakārtošana zonā
Lauktehnika - Tukums II" (Stacijas un Dāņu ielas;
Vilkājas, Rūdas un Purva ielas).
09.04.2018.noslēgta vienošanās ar CFLA par
projekta īstenošanu. ERAF 3032255,78EUR, VBD
140695,17EUR.
Vilkājas, Rūdas, Purva, Upuru piemiņas gatves ielu
posmu izbūve pabeigta un nodota ekspluatācijā
12.10.2017.
04.2018. sākta Stacijas ielas un Dāņu ielas pārbūve
(līdz 08.2019.)
Melnezera un Putniņu ielu posmu pārbūve
pabeigta. Būvobjekts nodots ekspluatācijā
13.10.2017.
Pabeigta ERAF SAM5.6.2.projekta "Degradētās
teritorijas sakārtošana zonā Melnezera iela Laustiķis" īstenošana.
08.12.2017. iesniegta CFLA gala atskaite un
02.03.2018. saņemts pēdējais ERAF maksājums.
Kopsumma 609483,30EUR, ERAF
358301,53EUR, VBD 15807,41EUR, PVB
235374,36EUR.
Slocenes ielas 1.kārtas pārbūve pabeigta.
Būvobjekts nodots ekspluatācijā 09.08.2018.
Pabeigta ERAF SAM5.6.2.projekta "Degradētās
teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā"
īstenošana.
05.09.2018. iesniegta CFLA gala atskaite.
Kopsumma 688404,00EUR, ERAF
576458,97EUR, VBD 25431,99EUR, PVB
86513,04EUR.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums
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Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba
vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu
investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,75 ha
platībā Pļavas ielas zonā.
SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba
Degradētās teritorijas sakārtošana Raudas vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu
ielas zonā
investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,75 ha
platībā Raudas ielas zonā.
SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba
Degradētās teritorijas sakārtošana
vietas; 300 000 euro piesaistītās komersantu nefinanšu
Rūpniecības ielas zonā
investīcijas; revitalizēta degradētā teritorija 0,75 ha
platībā Rūpniecības ielas zonā.
Degradētās teritorijas sakārtošana Pļavas
ielas zonā
(Snieguma ietvara rezerves projekts)

SAM 3.3.1. Alternatīvā projekta ideja
Izbūvēts ceļš ~300m uzņēmējdarbības attīstībai
teritorijā Tumes pagastā (teritorija piekļaujas Tukuma
pilsētas robežai) - Tumes industriālā parka teritorijā.

SAM

Tumes industriālā parka izveide

SAM

SAM 5.6.2. Alternatīvā projekta ideja
Revitalizēta degradētā teritorija Pauzera pļavā 20 ha
Degradētās teritorijas sakārtošana Pauzera
platībā. Veikta infrastruktūras izveide Pauzera pļavā pļavā
ielu rekonstrukcija un inženiertīklu izbūve, veikta
ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo tīklu izbūve.

SAM

SAM 5.6.2. Alternatīvā projekta ideja
Revitalizēta degradētā teritorija Tukuma vecpilsētā 2ha
Degradētās teritorijas sakārtošana Tukuma platībā – veikta infrastruktūras rekonstrukcija Tukuma
pilsētas vēsturiskajā centrā
pilsētas vēsturiskajā centrā. Rekonstruētas ielas, centra
teritorija, veikta ūdensvada, kanalizācijas un citu ārējo
tīklu izbūve.
Rekonstruēta un labiekārtota infrastruktūra mūsdienīga,
vizuāli pievilcīga tirgus darbības nodrošināšanai un
Tukuma tirgus infrastruktūras attīstība
paplašināšanai, uzņēmēju saražotās produkcijas noieta
veicināšanai.

Radošās biznesa telpas izveide

Izveidota Radošā biznesa telpa, veicinot jaunu
uzņemēju darbību un stiprinot esošo uzņēmēju
kapacitāti

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

344 971.58

2020

3 gadi

Attīstības
nodaļa

545 367.00

2018

5 gadi

Attīstības
nodaļa

545 367.00

2018

5 gadi

Attīstības
nodaļa

539 718

2019

5 gadi

Attīstības
nodaļa

5 655 713

2019

5 gadi

Attīstības
nodaļa

5 655 713

2019

5 gadi

Attīstības
nodaļa

400 000

2016

5 gadi Tukuma tirgus

2019

Izpilddirektora
padomnieks
5 gadi ekonomikas un
attīstības
jautājumos

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

2017.gadā metu konkurss. Nav tālākas virzības.

1 000 000

Mainīt atbildīgo.

RV11 Augošs tūrisms

204

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

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

5 000

2015

Tukuma
Tūrisma
2 gadi
informācijas
centrs

205

TIC ēkas interjera un ēkas fasādes
sakārtošana

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

Tukuma
Tūrisma
informācijas
centrs

Sagatavots 4 pašvaldību (Tukuma tūrisma
reģiona/klastera) nozares analīze, nosakot galvenos
stratēģiskos attīstības virzienus un mārketinga
stratēģiju (2017.) Sakarā ar valsts tūrisma
mārketinga politikas izmaiņām, dokumentā
veicamas izmaiņas atbilstoši jaunajai situācijai.
Izstrādāta apliecinājuma karte fasādei, veikta
saskaņošana ar zemes īpašnieku par būvdarbu
veikšanu (2018.)

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

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).

207

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.

208

Informācijas stendu uzstādīšana Slampes
centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem
tūrisma objektiem Slampes pagastā.

206

209

Informācijas stendu uzstādīšana Džūkstes Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem
centrā
tūrisma objektiem Džūkstes pagastā.
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.

210

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

211

Uzstādītas norāžu zīmes, lielformāta kartes,
informācijas stendi un izveidotas atpūtas vietas Tukuma
novadā. Rezultāti: sagatavots apkopojums par
nepieciešamo infrastruktūru - izvietojamajām ceļa
zīmēm uz objektiem, kartēm un informācijas stendiem
Vienotas informatīvās sistēmas izstrāde un pie objektiem (1 gb); izgatavotas un izvietotas 25 ceļa
realizācija Tukuma novadā
norādes (provizoriski); izgatavoti un uzstādīti 8
informācijas stendi novadā; informācijas stendu dizaina
izveide Tukuma pilsētas tūrisma objektiem (1
piedāvājums 3 dažādu līmeņu informācijai); Tukuma
pilsētas tūrisma objektu informācijas stendu/plākšņu
izgatavošana un uzstādīšana (provizoriski - 50 gb)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

9 700

40 000

1 000

1 000

65 000

200 000

2016

2017

2019

2019

2019

2019

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

5 gadi

5 gadi

Tukuma
Tūrisma
informācijas
centrs

Iegādātas 2 teltis kopīgi ar sab.att. un arhitektūras
nodaļu zīmolvedības ietvaros (2016.), izgatavotas 6
fotosienas (2016.-2017.), izgatavotas 4
reklāmburas (2017.).

Tukuma
Tūrisma
informācijas
centrs

Notiek piedāvājumu un sistēmu izpēte, labākā
risinājuma izvēlei.
Šobrīd izskatās, ka varētu mainīt un veidot
audiogidu kā vienu no tūrisma mājas lapas un
mobilās aplikācijas sastāvdaļām, vai jauna portāla tukumastasti.lv sastāvdaļu. Labākais risinājums
tiek meklēts.

Slampes un
Džūkstes
2 gadi
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
2 gadi
pagastu
pārvalde

3 gadi

5 gadi

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Tukuma
muzejs

Tukuma
Tūrisma
informācijas
centrs

Pabeigta 11.2018.

Pabeigta 11.2018.
Sadarbība ar ĶNP kopīgu izglītojošu pasākumu
organizēšanā.
TIC strādā pie idejas par dārzu un parku
piedāvājuma tūrismā izveidi - angļu stila parks
Durbes parkā, franču stila parks Lamiņos,
viduslaiku dārzs Tukumā (blakus TLH), Pilsētas
parks kā pilsētas rekreācijas zona, terašu dārzs
Tukumā utt.

Izstrādāta tūrisma mobilā aplikācija Android
programmatūrai (2017) un jauna tūrisma
informācijas mājas lapa (2018). Uzstādītas
informatīvās plāksnes Tukuma pilskalnā,
Pavārkalnā, Mālkanā, kā arī rožu maršrutam
(2018). Notiek darbs pie Tukuma apkārtnes mežu
pārgājienu maršrutu informācijas sistēmas
(informācijas stendi un maršrutu marķēšana).

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums
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Laivu tūrisma iespējas Abavas upes
sākumposmā

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
Upes izpēte no dabas aizsardzības un tūrisma viedokļa.
Upes regulāra iztīrīšana (no mehāniskiem sanesumiem
un atkritumiem). Iekāpšanas, izkāpšanas un piknika
vietu fiksēšana un izveide, regulāra sakārtošana.
Laivošanas kartes izveide un druka. Piedāvājuma
izplatīšana.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

60 000

2019

5 gadi

Tukuma
Tūrisma
informācijas
centrs

Sākotnējās izpētes rezultātā un, konsultējoties ar
laivošanas ekspertiem, secināts, ka upes
sākotnējais posms nav piemērots masu laivošanas
tūrismam un šobrīd ideja atliekama.

1 000 000

2016

5 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Notiek būvprojekta izstrāde.

RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija
213

Brīvības laukuma pārbūve Tukumā

Izstrādāts būvprojekts. Pārbūvēts Brīvības laukums
Tukumā.

RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme

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;

409 598.14

2016

Tumes un
Degoles
3 gadi
pagastu
pārvalde

215

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Sēmes pagastā I

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;

416 069.64

2016

3 gadi

Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde

216

Iegādāta zeme zem pašvaldības ceļiem, ielām, lai
Zemes atpirkšana zem pašvaldības ceļiem
pilnvērtīgi izbūvētu nepieciešamo infrastruktūru (ceļus,
un ielām
ielas, gājēju celiņus, veloceliņus).

25 000

2016

3 gadi

Īpašumu
nodaļa

217

Kurzemes ielas pārbūve Tukuma pilsētā

6 500 000

2016

5 gadi

Komunālā
nodaļa

218

Izbūvēts ielu apgaismojums vai atjaunots esošais
Ielu apgaismojuma izbūve Tukuma pilsētā Tukuma pilsētā: Pumpuru ielā, Ziedoņa ielā, Pētera
ielā, Līgo ielā, Tirgus ielā.

2017

Komunālā
4 gadi
nodaļa

214
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Ielu infrastruktūras uzlabošana Tukuma
pilsētā

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

Atjaunots vai izbūvēts jauns asfalta segums Tukuma
pilsētas ielu posmos: Zemgales iela, Spartaka iela,
Dienvidu iela, Pārupes ielas virskārta līdz Zaļai ielai,
Straumes iela, Durbes iela no Alīnes ielas līdz
Milzkalnes ielai, 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, Pasta iela, Strēlnieku iela, Ganību iela, Irlavas
iela, Abavas iela, Ezera iela

750 000

6 000 000

2017

5 gadi

Komunālā
nodaļa

Pabeigta LAD projekta "Pašvaldības autoceļu
pārbūve Tukuma novada Tumes un Degoles
pagastā" īstenošana, kura kopējās izmaksas
412136,91EUR, t.sk. ELFLA 363186,96. Pārējo
sedz pašvaldība. Iesniegts LAD 03.04.2017.
Ceļi nodoti ekspluatācijā 02.11.2017. un
19.07.2018.
Pabeigta LAD projekta "Pašvaldības autoceļu
pārbūve Tukuma novada Sēmes pagastā"
īstenošana, kura kopējās izmaksas 415956,04EUR,
t.sk. ELFLA 370790,91. Pārējo sedz pašvaldība.
Iesniegts LAD 03.04.2017.
Ceļi nodoti ekspluatācijā 24.05.2018. un
19.07.2018.
Alīnes ielas Tukumā trotuāra daļas pirkšanas
process.
Procesā ir Džūkstē "Mazirbes" un Tumē
"Liepkalni" īpašumu vērtēšana.
06.2018. sākti Kurzemes ielas 1.kārtas un 4.kārtas
būvdarbi (līdz 09.2019.). Pašvaldības budžeta
līdzekļi.
Notiek atjaunošana Ozoliņu mikrorajonā
(Pavasara, Tūristu, Egļu, Zīļu, Ozolu, Pīlādžu un
Zemeņu ielās), kuru plānots pabeigt 2018.gadā.
Izbūvēts jauns apgaismojums (ar pieslēgumu pie
Līgo ielas) Pētera ielā un Pumpuru ielā (līdz
Melnezera ielai).
Zemgales iela, Bērzu iela noasfaltētas. Tiks
asfaltēta Strēlnieku iela. Plāno Spartaka ielu (ja
tiks pabeigti ūdenssaimniecības projekts).
Strēlnieku un Rīgas ielās plāno šogad ieklāt
apakškārtu.
Noasfaltēta Tiltu iela un izrakti grāvji.
Izbūvēti paaugstinātie krustojumi Zemgales ielā un
Meža-Veidenbruma ielu krustojumā.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
Izbūvēts vai atjaunots esošais gājēju celiņš (ietves)
Tukuma pilsētā: Pasta ielā (no Elizabetes ielas līdz
Talsu ielai), Talsu ielā (no Pasta ielas līdz Šēseles ielai),
Dārzniecības ielā (no Veidenbaumu ielas līdz Krasta
ielai), Raiņa ielā (no Lauku ielas līdz Raiņa ielai 24),
Mālkalnā gājēju celiņš.

220

Gājēju celiņu izbūve Tukuma pilsētā

221

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

Jaunu ielu posmu izbūve Tukuma pilsētā

222

Publiski pieejamu ātro uzlādes staciju
ierīkošana elektromobīļu uzlādei

223

224

LAD

Stāvlaukuma atjaunošana pie Tukuma
tirgus

225

226

227

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novadā II

LAD

Gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve
Sātu ciema centrā Irlavas pagastā

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, Bišu
iela, Nomales iela, Lauksargu iela, Tulpju iela.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

2 750 000

2017

5 gadi

Komunālā
nodaļa

500 000

2017

3 gadi

Komunālā
nodaļa

9 500 000

Izbūvēti 2 ātrās uzlādes punkti Tukumā un nodrošināta
elektromobīļu uzlādes iespēja. Pieejama infrastruktūra
90 000
elektromobiļu uzlādei, veicinot to popularitāti un
iegādi.
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
754 058.84
km;
Džūkstes pagastā: Džūkste – Pienava 0- 4,4 km;
Zentenes pagastā: Ezernieki - Jaunpļavas- Rindzele 2,944,59 km;
Lestenes pagastā: Centrs- Cīruļi 0- 2,36 km;

2017

5 gadi

Komunālā
nodaļa

2017

5 gadi

Komunālā
nodaļa

2017

5 gadi

Pagastu
pārvaldes

3 gadi

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Atjaunoti un iztīrīti grāvji L.Parka, Kūdras,
Putniņu, Smilšu ielās.
Jauni grāvji Bērzu un Klusā ielās.

Izbūvēts Kūdras ielas posms, Ziedoņa ielas posms
(savieno ar Saules ielu).
CSDD 2018.gadā uzstādija 1 gab. ātrās uzlādes
staciju Kuldīgas ielā 67, Tukumā un plāno uzstādīt
otru (pie Ledus halles vai talsu4).

09.2018. pabeigta projektēšana.

Atjaunots stāvlaukums pie Tukuma tirgus.

300 000

2018

Izbūvēts gājēju celiņš Sātu centrā gar valsts autoceļu
Tukums-Kuldīga 0,5 km garumā, uzstādīts
apgaismojums.

60 000

2018

15 000

2018

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

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Komunālā
nodaļa
Irlavas un
Lestenes
5 gadi
pagastu
pārvalde
Tumes un
Degoles
3 gadi
pagastu
pārvalde

Jāgaida Kuldīgas ceļa pārbūve, ko LVC iespējams
varētu uzsākt ap 2021.g.

Izbūvēts apgaismojums 2018.gadā.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

228

229

230

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Pūres un Jaunsātu pagastā III

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Tumes un Degoles pagastā III

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Slampes un Džūkstes pagastā III

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības
saglabāšana.
Pūres pagastā: Pūre-Lamiņi 5,10 km; Dzintars-Amoliņi
2,4 km; Krodznieki- Galenieki - 3,3 km; LakstīgalasAustriņi 2,7 km; Daigone-Jaunoļas 2,6km; Meiniķi
–Skrimbas 1,0 km;
Jaunsātu pagastā: Auziņas – Lubiņas - 2 km; JaunnēģiLazdas ceļš 4,2 km; Krustkalni-Pačkalni ceļš 1,6 km;
Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības
saglabāšana.
Degoles pagastā: Čubatas-Garaušu c. 1,46 km; Lestenes
c.-Garauši 0,8 km; Salenieku-Karotnieku ceļš 2,76 km;
Tumes pagastā: Krūmiņi – Kraujas 1,4 km; Tume –
Lejasķellas 3,65 km; Tume – Sēlīši 1,61 km; Vīnkalni –
Dāri 5,65 km; Zemturi – Leķi 2,0 km;
Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības
saglabāšana.
Slampes pagastā: Liepkalni- Vairogi- Būriņi 3,85 km;
Salenieki-Vīksele- Kalnāji 3,0 km; LejaszīvartiStraumēni- Jaunaļčas 3,45 km; Spirgus- Prūškrogs 4,5
km; Laugaļi-Gaidiņi 6,1 km; Kalnāji-Auroras 3,5 km;
Ģeņģeri- ac Praviņas-Džūkste 3,8 km; Veckļavas- Aizasac Rīga-Ventspils 2,35 km; Likši-Lāči 0,85 km;
Džūkstes pagastā: Šoseja- Pētermuiža 2,67 km; PienavaKrimūnas 3,93 km; Mikas- Franki 1,56 km; Uz Kliģu
ezeru 2,1 km; Pienava-Straumēni 3,66 km;
Liepājasšoseja - Pienavas upe 1,9 km; Ataugas- Dīķīši
1,0 km;

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

1 403 414

1 089 477

2018

2018

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Pūres un
Jaunsātu
5 gadi
pagastu
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Veikta Pūre - Lamiņi ceļa caurteku tīrīšana un
apauguma noņemšana. Dzintars-Amoliņi ceļa tilts
sakārtots.

Tumes un
Degoles
5 gadi
pagastu
pārvalde
Daļēji veikta Vīnkalni- Dāri ceļa grants seguma
atjaunošana 2 km garumā.

2 717 776

2018

Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums
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232

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Sēmes un Zentenes pagastā III

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Irlavas un Lestenes pagastā III

233

Veloceliņu izbūve Tukuma pilsētā

234

Stāvlaukuma paplašināšana pie PII
"Vālodzīte"

235

Stāvlaukumu izbūve daudzdzīvokļu māju
pagalmos

236

Gājēju celiņu pārbūve Irlavas centrā

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības
saglabāšana.
Sēmes pagastā: Sēme- Lāči 2,8 km; Sēme- Ķīši 3,8 km;
Vecā Sēme- Sudmaļi 4,5 km; Rijnieki- Vēdes 0,4 km;
Sēme- Dobeļi 1,7 km;
Zentenes pagastā: Lejaszīles- Brīvnieki 0,62 km;
Grantiņi- Ķesteri- Rijnieki 0,9 km; Rijnieki- Vēdes 5,13
km;

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

1 118 786

2018

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Sēmes un
Zentenes
5 gadi
pagastu
pārvalde
Ceļa posmā Sēme-Lāči Sēmes pagastā uzlabots
ceļa grants segums.

Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības
saglabāšana.
Irlavas pagastā: Irlavas pagrieziens- Druvas 5,07 km;
V.M.208kv- Jeskas līdz Novadniekiem 3,0 km; TiltgaļiVallieši 1,5 km; Muižarāji- Upmaļi 2,08 km; PētertāleKraujas 3,13 km; Snapji- Romji 3,53 km;
Lestenes pagastā: Lieljāņi- Putni 4,15 km; SaulītesLapsiņas 4,37 km; Stūrīši- Džūkstes pagrieziens 1,12
km; Baznīcas- Līdumi 2,35 km; Attāli-Burtnieki- Vasku
ceļš 2,8 km.

1 865 582

Izbūvēts gājēju/ velo celiņš Tukuma pilsētā: Revolūcijas
ielā; Tirgus ielā; starp Tirgus ielu un Revolūcijas ielu;
Durbes ielā no Alīnas ielas līdz Milzkalnes ielai.

150 000

2018

5 gadi

Komunālā
nodaļa

40 000

2018

3 gadi

Komunālā
nodaļa

240 000

2018

3 gadi

Komunālā
nodaļa

12 000

2018

3 gadi

Irlavas un
Lestenes
pagastu
pārvalde

Izbūvēts stāvlaukums Spartaka ielā 18, Tukumā pie PII
"Vālodzīte".
Izbūvēts stāvlaukums daudzdzīvokļu māju pagalmos:
Pasta ielā, Meža ielā, Spartaka ielā, Celtnieku ielā,
Smilšu ielā, Kuldīgas ielā, Strēlnieku ielā, Valguma
ielā, Aviācijas ielā, Telegrāfa ielā, Baložu ielā, Parādes
ielā.
Parbūvēts gājēju celiņš no Irlavas centra līdz Irlavas
bērnu namam-patversmei

237

Velo ceļa rekomendējošās joslas uz
brauktuves izbūve Tukuma pilsētā

Izbūvēta velo ceļa rekomendējošā josla uz brauktuves
Tukuma pilsētā: Raudas ielā (no Kurzemes ielas līdz
Raudas, Pasta, Meža ielu lokveida krustojumam),
Elizabetes ielā (no Pasta ielas līdz Brīvības laukumam),
Talsu ielā (no Tidaholas ielas līdz Revolūcijas ielai).

238

Autobusu pieturas izbūve Ozolnieku
ciemā, Slampes pagastā

239

Apgaismojuma izbūve Dzirciemā,
Zentenes pagastā

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

2018

5 gadi

Irlavas un
Lestenes
pagastu
pārvalde
Ceļam Saulītes - Lapsiņas atjaunots grants segums.
Stūrīšu ceļam veikta daļēja virsmas uzlabošana.

100 000

2018

5 gadi

Izbūvēta 1 autobusu pietura ar nojumi, platformu,
soliņu un atkrituma urnu

7 000

2018

2 gadi

Uzstādīti apgaismes stabi Dzirciemā, Zentenes pagastā.

25 000

2018

Novirzīts finansējums Kurzemes ielas pārbūvei.

Izbūvēti stāvlaukumi Smilšu un Aviācijas ielu
ēkām. Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
Aviācijas 6 un 10, un Smilšu 44.

10 000 EUR no dotācijas ceļiem. Pabeigts 2018.

Komunālā
nodaļa

Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Sēmes un
Zentenes
3 gadi
pagastu
pārvalde

Plāno 2020.gadā kopā ar autoceļa pārbūvi. Ir
uzstādīta pietura no LVC puses.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Apgaismojuma izbūve Snapju ciemā
Irlavas pagastā

240

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Izbūvēts apgaismojums Snapju ciemā, Irlavas pagastā.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

10 000

2019

241

Apgaismojuma izbūve Kaivē, Sēmes
pagastā

Uzstādīti apgaismes stabi Kaivē (Līvānciemā), Sēmes
pagastā.

25 000

2019

242

Melnezera ielas pārbūve Tukumā II kārta

Pārbūvēta Melnezera iela no Putniņa ielas līdz
Melnezera ielai 1 un izbūvēts gājēju-veloceliņš

380 000

2019

243

Tukumā gājēju tiltiņa no Pils ielas pāri
dzelzceļam rekonstrukcija

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

100 000

2020

244

Izbūvēts gājēju celiņš - Kastaņu alejā, Zemeņu un
Gājēju celiņu izbūve Pūres pagasta centrā
Daigones ielā un uz Pūres skolu.

245

E-velosipēdu infrastruktūras izveide

246

Velotūrisma infrastruktūras attīstība
Tukumā

Izveidota e-velosipēdu un mobilo iekārtu uzlādes stacija
Tukumā.
Izbūvēts veloceliņš no Durbes pils līdz Jelgavas ielas
krustojumam.

247

Apgaismojuma izbūve Slampes pagasta
centrā

248

Izpildes
Atbildīgais
ilgums
Irlavas un
Lestenes
pagastu
pārvalde
Sēmes un
Zentenes
3 gadi
pagastu
pārvalde
Komunālā
3 gadi
nodaļa
3 gadi

3 gadi

50 000

2020

4 gadi

35 000

2020

5 gadi

800 000

2020

5 gadi

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

500 000

2020

5 gadi

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

300 000

2020

3 gadi

Velo maršrutu izveide Džūkstes pagastā

Informatīvās kartes, norādes, ziņojuma plāksnīte, lai
uzzinātu par konkrēto apskates objektu

30 000

2019

5 gadi

250

Veloceliņu izbūve Sēmes pagasta teritorijā

Veloceliņu izbūve no Tukuma robežas (Ozoliņiem) līdz
Engures aplim (Sēmes pagasta teritorija).
Veloceliņa izbūve no Pūres caur Kaivi (Senču ozols),
Brizuli.

100 000

2019

4 gadi

251

Džūkstes pagasta ielu atjaunošana

Noasfaltētas grantētās ielas Džūkstes pagastā- Silenieku
iela, Dzirnavu iela.

900 000

2019

4 gadi

249

LAD

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Komunālā
nodaļa
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Komunālā
nodaļa
Komunālā
nodaļa
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde

Ņemt ārā.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novadā IV

252

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
Pārbūvēti pašvaldības autoceļi ar grants segumu,
veicināta uzņēmējdarbības attīstība un apdzīvotības
saglabāšana.
Pūres pagastā: Luntes-Ružciema kapi - 0,6 km;
Cērnieku kapu ceļš - 1,4 km; Brastiņi-Upmaļi - 2,2 km;
Jaunsātu pagastā: Kukšu kapu ceļš - 0,25km;
Degoles pagastā: Lestene-Tumenieki; Lestene c.Stumburi; Valeikas- Degoles c.; Viksas ceļš; Z/s
"Dārznieki" ceļš; Mālu f-ma-Stopnieki; Liepas-Liskas;
Liepas-Lagzdiņas c.; Svikru ceļš; Lekužas ceļš;
Tumes pagastā: Tume – Viļņi; Tume – Bērzkalni;
Saknītes – Taigas; Kalnrozītes – Bergi; Siljāņi –
Māraskalni; Rožkalni – Mikši; Vecmokas – Ķīļu kapi;
Viksu kapu ceļš; Dudas – Damuižnieki.

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras
Rekonstruētas Tukuma pilsētas mikrorajonu un centra
sakārtošana pēc ūdenssaimniecības
ielas, nomainot esošo grants segumu uz asfaltbetona
attīstības projekta realizācijas
segumu.
RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība
253

254

SAM

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

1 500 000

2019

5 gadi

Pagastu
pārvaldes

2 000 000

2019

5 gadi

Komunālā
nodaļa

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

2016

3 gadi

SIA "Tukuma
ūdens"

SIA "Tukuma
ūdens"

1 229 114
255

Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla
paplašināšana Tukuma pilsētā

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

50 000

2016

5 gadi

256

Notekūdeņu tīklu izbūve Pūres pagstā

Notekūdeņu izbūve Pūrē Avotu un Kalna ielā uz Pūres
šokolādi.

20 000

2019

3 gadi

257

Ūdenssaimniecības attīstība Brizulē,
Sēmes pagasts

Ūdens dziļurbuma akas izbūve Brizulē- 120m.

50 000

2019

5 gadi

258

Ūdenssaimniecības attīstība Tumes
pagastā

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

400 000

2019

5 gadi

259

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

2020

3 gadi

260

Pūres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
jaudas palielināšana

Pūres NAI jaudas palielināšana uzņēmējdarbības
veicināšanai, jaunu uzņēmumu pieslēgšanai un esošo
uzņēmumu jaudu un ražošanas apjoma palielināšanai

200 000

2019

4 gadi

Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Dzēst. Ieraksts dublē informāciju.
KF SAM 5.3.1. projektu "Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta" īsteno SIA
"Tukuma ūdens" 03.04.2017.- 02.04.2022.
Iesniegts CFLA 11.2016. un apstiprināts
27.02.2017. Projekta kopsumma 1229114,37EUR,
t.sk.KF 742365,00EUR.
Notiek būvdarbi.
Notiek darbība. 2018.gadā sākta lietusūdens
kanalizācijas izbūve kā Kurzemes ielas 4.kārtas
pārbūves projekta sastāvdaļa.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

261

Ūdenssaimniecības attīstība Dzirciemā,
Sēmes pagastā

Ūdens dziļurbuma akas izbūve Dzirciemā 120m

50 000

2019

262

Ūdenssaimniecības attīstība Džūkstes
pagasta Lancenieku ciemā

Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Džūkstes pagastā.
Veikta Lancenieku ūdenssaimniecības infrastruktūras
rekonstrukcija.

450 000

2019

263

Ūdenssaimniecības attīstība Džūkstes
pagasta Pienavas ciemā

Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte Džūkstes pagastā.
Veikta Pienavas ūdenssaimniecības infrastruktūras
rekonstrukcija. Attīrīšanas iekārtu renovācija Pienavas

264

Ūdenssaimniecības attīstība Jaunsātu
pagastā Abavnieku ciemā

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

265

Dzintara ciemata ūdensvada un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija, atdzelžošana stacijas, rekonstrukcija,
Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta
ūdenstorņa nomaiņa, ūdens attīrīšanas iekārtu
Dzintaru ciemā
renovācija, artēziskās akas renovācija, ūdens
ņemšanas vietas un hidranta izbūve

266

267

Saskaņā ar izstrādāto TEP turpināt Pūres ciemata
ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju,
Ūdenssaimniecības attīstība Pūres pagasta
atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, artēziskās akas
Pūres ciemā
Nr.1 un Nr.2 renovācija, jaunas artēziskās akas izbūve,
katlu mājas rekonstrukcija
Jauni ūdens lietotāju pieslēgumi izveidoti (Ezera iela
Ūdenssaimniecības attīstība Sēmes
16, Dzirnavas, Krīvi) Sēmē; Sēmes ciema Līvānu tipa
pagastā
māju pieslēgšana NAI; Ūdensvada izbūve uz Ezera ielu
14- 200m;

Izpildes
Atbildīgais
ilgums
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde
5 gadi

2019

Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

470 000

2019

Pūres un
Jaunsātu
5 gadi
pagastu
pārvalde

470 000

2019

5 gadi

470 000

2019

Pūres un
Jaunsātu
5 gadi
pagastu
pārvalde

500 000

2019

5 gadi

100 000

2019

450 000

Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Artēziskās akas tīrīšana.

Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

Ūdenssaimniecības attīstība Slampes
pagasta Ozolnieku ciemā

Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Ozolnieku ciemā

269

Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma
pilsētā

Uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un
notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (atbilstoši ES Dzeramā
ūdens un Notekūdeņu direktīvu prasībām) Tukuma
pilsētā. Jaunu pieslēgumu izbūve. Tīklu sistēmas
paplašināšana.

3 400 000

2019

5 gadi

SIA "Tukuma
ūdens"

270

Ūdenssaimniecības attīstība Zentenes
pagastā

TEP izstrāde ūdenssaimniecības attīstībai Zentenē;
Zentenē jauna NAI izbūve, sūkņa mājas rekonstrukcija,
ģeneratora iegāde;

500 000

2019

5 gadi

Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde

268

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Izbūvēti jauni ūdenssaimniecības tīkli - ūdens un
kanalizācijas pieslēgumi adresēm Sējas 8, Baznīcas
4-1, Mazā 7, Alīnes 2, Lielā 31A-k2, Raudas 23,
Rīgas 27, Lielā 43, Krasta 2 un Ziedoņa 8
(Atbildīgais Komunālā nodaļa).

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

RV15 Efektīva siltumapgāde

271

272

Malkas šķūnīšu būvniecība Zentenē
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

10 šķūnīšu būvniecība Zentenē, Avotu mājas
vajadzībām.

Apkures katlu maiņa Jaunsātu pagasta
katlu mājā

Nomainīts apkures katls no malkas apkures katla uz
gāzes apkures katlu Jaunsātu pagasta katlu mājā
"Abavnieki". Nodrošināta ekonomiskāka apkure
Jaunsātu pagasta pakalpojuma centram, Pūres
pamatskolas Jaunsātu filiālei.

17 000

23 337

2016

SIA
3 gadi "Komunālservi
ss TILDe"

2018

Pūres un
Jaunsātu
1 gads
pagastu
pārvalde

273

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

15 000

2019

3 gadi

274

Apkures pieslēgšana Pils tornim

Pieslēgta apkure Pils tornim Tukumā.

35 000

2019

3 gadi

275

Siltummezglu izbūve pašvaldības ēkās
Sēmē

Energoefektīvi pasākumi, tai skaitā siltummezglu
izbūve Sēmē ,7 gabali

500 000

2019

3 gadi

276

Siltumtrases rekonstrukcija Zentenē

30 metru siltumtrases rekonstrukcija Zentenē

500 000

2019

3 gadi

277

Jaunu šķūnīšu celtneicība Slampes pagasta Demontēti vecie šķūnīši, uzcelti jauni šķūnīši (20 gab.)
centrā
Slampes pagasta centrā

20 000

2019

3 gadi

278

Jaunu šķūnīšu celtneicība Lancenieku un
Pienavas ciemā Džūkstes pagastā

Uzcelti jauni šķūnīši Lancenieku un Pienavas ciemā

15 000

2019

3 gadi

Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde
Tukuma
muzejs
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde

2018.g. vasarā pie daudzdzīvokļu mājas «Avoti»,
Zentenē, tika uzcelti desmit jauni malkas šķūnīši.
SIA «Komunālserviss TILDe» īstenots. Darbs ir
pabeigts, apkārtne sakārtota, 5 m² lielos šķūnīšus
izlozēs (iesniegumus uzrakstījuši 9 iedzīvotāji).
Kopējās izmaksas ir 23 500 eiro, lētāko cenu
piedāvāja SIA «Armostil» no Rīgas. Iedzīvotāji par
šķūnīšiem katru mēnesi maksās nomas maksu 6,50
eiro, kurā iekļauta amortizācija un apdrošināšana.

Uzlikti jauni gāzes apkures katli 2 gab.

Daļēji veikta nojaukšana.
Plānots vienlaikus ar Brīvības laukuma pārbūvi.

RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana
279

Energoauditu izstrāde pašvaldības ēkām

Izstrādāts energoaudits (energosetifikāts) pašvaldības
ēkām.

15 000

2016

4 gadi

Arhitektūras
nodaļa

280

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

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

185 035

2017

3 gadi

Attīstības
nodaļa

Nav izstrādāti 2018.gadā. Notiek plānošana un 9
gab. energosertifikāti plānoti 2018./2019.gada
ziemas periodā. (2017.gadā bija 14 gab.)

Turpinās EK programmas “Horizon 2020”
(Apvārsnis 2020) aktivitātes “Pētniecība un
inovācijas” proejkta īstenošana 04.2017.-03.2020.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Energopārvaldības sacensības IEKRP
(Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības
plāna) ieviešanai pašvaldībās
(“COMPETE4SECAP”)

281

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)
Izstrādāta un ieviesta energopārvaldības sistēma
atbilstoši ISO 50001 (2018.g.).
Notikušas enerģijas taupīšanas sacensības, kurās
piedalījušās pašvaldības publiksās ēkas Tukuma novadā
(2019.g.).
Atjaunota un izstrādāta Ilgtspējīgas enerģijas un klimata
rīcības plāns (IEKRP), (2020.g.)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

233 906

2017

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

3 gadi

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Attīstības
nodaļa
Tiek īstenots EK programmas “Horizon 2020”
(Apvārsnis 2020) aktivitātes “Pētniecība un
inovācijas” proejkts 10.2017.-09.2020.

RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni
Dalītās atkritumu šķirošanas ieviešana

282

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

50 000

Komunālā
nodaļa

86 gab. dalītās atkritumu vākšanas punkti bija gan
2017.gadā, gan 2018.gadā.

2016

2 gadi

70 000

2016

Sēmes un
Zentenes
5 gadi
pagastu
pārvalde

20 000

2016

4 gadi

2016

Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde

Pabeigts 02.09.2018. (nav bruģēti celiņi). Īstenots
Zemkopības ministrijas valsts budžeta programmas
meža nozares attīstībai pasākuma "Meža dienas
2018" projekts "Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei - Slampes un Džūkstes pagastu
parka stādījumu atjaunošana". 231. un 232.
projektiem kopā no VBD piešķirts 600 EUR.

2016

Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde

Pabeigts 22.06.2018. (bez takām). Īstenots
Zemkopības ministrijas valsts budžeta programmas
meža nozares attīstībai pasākuma "Meža dienas
2018" projekts "Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei - Slampes un Džūkstes pagastu
parka stādījumu atjaunošana". 231. un 232.
projektiem kopā no VBD piešķirts 600 EUR.

RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide
Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes
Daudzdzīvokļu
māju
pagalmu pagasta centrā. Izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi,
labiekārtošana Sēmes pagastā 1.kārta
sakārtotas ieejas kāpņu telpās.
100gades programmas ietvaros.

283

284

100
gades
Džūkstes Pasaku dārza izveidošana
program
ma

285

100
gades Džūkstes ciema centra un parka
program labiekārtošana
ma

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

286

100
gades Labiekārtota teritorija pie Slampes
program Kultūras pils
ma

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

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

10 000

5 000

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

10 000

2016

287

LAD

Bērnu rotaļu laukumu izbūve pie
daudzdzīvokļu mājām Degoles pagastā

288

LAD

Rotaļu laukuma paplašināšana Pūres
pagastā

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

13 771

2016

289

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.

20 000

2016

Tukuma
muzejs

Tumes un
Degoles
5 gadi
pagastu
pārvalde
Pūres un
Jaunsātu
3 gadi
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde

Bruģēta autostāvvieta starp daudzdzīvokļu ēkām
Ezera ielā 10, 12, 14. Nodrošināts stāvlaukums
feldšerpunktam Ezera ielā 10.

Izveidota pastaigu taka, tiek atjaunoti stādījumi
sadarbībā ar Džūkstes 307. mazpulku.

Daļēji labiekārtots, uzstādītas jaunas šūpoles,
karuselis, slidkalniņš.

Pabeigts 09.2017. Īstenots LAD projekts.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

290

Sēmes ezera labiekārtošana

291

Esošo rotaļu laukumu aprīkojuma
papildināšana Tukuma pilsētā

292

Robežzīmes uzstādīšana pie Tukuma
pilsētas robežas

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Labiekārtota teritorija pie Sēmes ezera, izbūvēts
piebraucamais ceļš, uzstādīta tualete, labiekārtota
piekrastes zona.
Morāli un fiziski novecojušu iekārtu nomaiņa pilsētas
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos u.c.
teritorijās.
Būvprojekts "Robežzīmju (5 gb.) uzstādīšana" un to
būvniecība.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

12 000

2016

3 gadi

Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde

70 000

2016

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

12 000

2016

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

2018.gadā pavasarī pabeigta labiekārtošana
(atpūtas vietas izveide).
Ikgadējs remonts rotaļu elekmetiem un nomaiņa
esošajos laukumos.
Ir izstrādāts būvprojekts 2017.gadā.
No budžeta izņēma šogad.

293

LAD

Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana

Izbūvēti gājēju celiņi teritorijā starp skolu un dīķi.
Izveidota ugunskura vieta, iekārtots atpūtas laukums.

41 816

2017

5 gadi

Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde

Pabeigts LAD projekts "Slampes dīķa teritorijas
labiekārtošana" 23.08.2017.-30.11.2018. Biedrībā
"Partnerība laukiem un jūrai" tika iesniegts
25.05.2017. Kopsumma 41816,00EUR, t.sk.
ELFLA 37634,40EUR un pārējo sedz PVB.

294

LAD

Tukuma novada pašvaldībai piederošo
jaunaudžu retināšana II

Izkoptas pašvaldībai piederošās jaunaudzes Tukuma
novadā līdz 50 ha platībā

22 000

2017

2 gadi

Pagastu
pārvaldes

2017.un 2018.gadā tika iesniegti 2 gab. ELFLA
projektu iesniegumi, kuri LAD netika apstiprināti.

1 530 000

2017

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

40 000

2017

5 gadi

Arhitektūras
nodaļa

295

296

100
Mālkalna (I.Ziedoņa ķiršu dārzs)
gades
teritorijas labiekārtošana, tai skaitā
program
būvprojekts
ma

Jaunu objektu izveidošana saskaņā ar
Koncepciju mākslas un pilsētvides
objektiem

297

Kapsētu vārtu un piebraucamo ceļu uz
kapiem atjaunošana Tumes pagastā

298

100
gades
Parka ierīkošana Sēmes pagasta centrā
program
ma

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
u.c. Ceļa no Meža ielas līdz Melnezeram
rekonstrukcija, ietves un veloceliņa ierīkošana.
Labiekārtots Mālkalns ar I.Ziedoņa Ķiršu dārzu. Skatu
tornis, I.Ziedoņa piemineklis, apstādījumi, atpūtas
soliņi u.c.
Apgleznotas fasādes, vides objektu u.c. ierīkošana un
uzstādīšana Tukuma pilsētā.
Renovēti Luiku kapu vārtu, Viksu kapu un Ķīļu kapu
piebraucamais ceļs Tumes pagastā.

20 000

2018

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

8 000

2018

299

Pūres kultūras nama teritorijas
labiekārtošana

Labiekārtota teritorija pie Pūres kultūras nama.
Atjaunots asfalta segums pie kultūras nama. Asfaltēts
stāvlaukums.

30 000

2018

300

Skatu torņa Pavārkalnā izbūve, teritorijas
pielāgošana aktīvai atpūtai, dabas
izzināšanai, tai skaitā būvprojekts

Ierīkots skatu tornis un labiekārtota teritorija kalna
pakājē un kalnā, kas piemērota aktīvai atpūta un
rekreācijai - pastaigu celiņi, laipas, atpūtas vietas,
informācijas stendi, rotaļu un vingrošanas laukumi u.c.

250 000

2018

Tumes un
Degoles
1 gads
pagastu
pārvalde
Sēmes un
Zentenes
3 gadi
pagastu
pārvalde
Pūres un
Jaunsātu
4 gadi
pagastu
pārvalde

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Turpinās fasāžu apgleznošana.

Uz Viksu un Ķīļu kapiem atjaunots piebraucamā
ceļa segums.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

301

Kapličas būvniecība Sēmes pagastā

Uzbūvēta Sēmes pagastā kapliča pie Sēmes Baznīcas.

50 000

2018

4 gadi

Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde

302

Labiekārtota, rekreācijai un aktīvai atpūtai pielāgota
Čigānu ezera apkārtnes labiekārtošana, tai
teritorija pie ūdens tilpnes, rotaļu laukumi, pludmale,
skaitā būvprojekts
laipa, pastaigu celiņi, atpūtas soliņi u.c.

150 000

2018

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

303

Strūklakas izveide Rīgas ielas apļveida
krustojumā

120 000

2018

Arhitektūras
2 gadi
nodaļa

50 000

2019

3 gadi

304

LAD

305

306

307

308

309

310

100
gades
program
ma
100
gades
program
ma
100
gades
program
ma
LAD

Oriģināla strūklaka pilsētvidē.

Labiekārtots Putnu parks Degoles pagastā: labiekārtota
dīķa teritorija, uzstādīta tualete, atkritumu tvertnes,
Putnu parka labiekārtošana Degoles
soliņi, uzstādīti tiltiņi pāri grāvim, ierīkots
pagastā
apgaismojums.
100gades programmas ietvaros.
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.
Uzraksta "Pūre" atjaunošana pie Ventspils Atjaunots un uzstādīts uzraksts "Pūre" pie Ventspils
šosejas abos virzienos
šosejas abos virzienos.

Lestenes pagasta centra labiekārtošana

Tukuma novada ēku fasāžu un baznīcu
izgaismošana

Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Lestenes pagasta
centrā.
Izgaismotas Tukuma pilsētas ēku fasādes, baznīcas.
Īstenota akcija "Staro novada Dievnami" un "Staro
novada Gaismas nami".

150 000

2019

3 gadi

Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Nav finansējuma.
Ir izstrādāts skiču projekts. Nav finansējuma
izbūvei.

Dzēst atsauci uz 100 gades programmu.

Arhitektūras
nodaļa
Nav finansējuma.

4 000

2019

4 000

2019

100 000

2019

Pūres un
Jaunsātu
3 gadi
pagastu
pārvalde
Irlavas un
Lestenes
5 gadi
pagastu
pārvalde
5 gadi

Iestādīti koki. Ņemt ārā.

Arhitektūras
nodaļa
Luterānu baznīcas izgaismošana

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

2019

Rotaļu laukuma izvede Ozoliņu
mikrorajonā Tukuma pilsētā

Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajona
iedzīvotājiem.

10 000

2019

Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde
Arhitektūras
1 gads
nodaļa

Izveidots jauns rotaļlaukums Ozoliņu mikrorajonā.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Tukuma ezera infrastruktūras attīstība

311

Labiekārtota Tukuma ezera teritorija.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

1 000 000

2019

4 gadi

Āra ternažieru
pagastā

uzstādīšana

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

10 000

2019

3 gadi

313

Norāžu
pagastā

uzstādīšana

Zentenes Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Zentenes pagasta
teritorijā.

8 000

2019

3 gadi

314

Norāžu zīmes uzstādīšana Slampes
pagastā

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

2 000

2019

5 gadi

315

Norāžu zīmes uzstādīšana Džūkstes
pagastā

Uzstādītas norāžu zīmes uz viensētām Džūkstes pagasta
teritorijā.

2 000

2019

5 gadi

316

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

49 000

2019

2 gads

317

Kopienas centra „Rīti” teritorijas
labiekārtošana

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

23 000

2019

5 gadi

318

Džūkstes 1.bibliotēkas teritorijas
labiekārtošana

Labiekārtota teritorija - nobruģēts laukums pie
bibliotēkas, stāvlaukums.

15 000

2019

3 gadi

312

LAD

zīmes

Attīstības
nodaļa
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde

319

Labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Sēmes
Daudzdzīvokļu
māju
pagalmu pagasta centrā. Izbūvēts stāvlaukums, gājēju celiņi,
labiekārtošana Sēmes pagastā 2.kārta
sakārtotas ieejas kāpņu telpās.
100gades programmas ietvaros.

70 000

2019

Sēmes un
Zentenes
5 gadi
pagastu
pārvalde

320

Rotaļu laukuma atjaunošana pie Pūres
pamatskolas

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

15 000

2020

3 gadi

Pūres
pamatskola

321

Skvēra pie Mākslas skolas labiekārtošana

Labiekārtota teritorija pie Mākslas skolas.

60 000

2020

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

Vienotās pilsētas koku uzskaites un
ilgtermiņa kopšanas, atjaunošanas plāna
izstrāde
Melnezera apkārtnes pielāgošana
rekreācijai un aktīvai atpūtai Tukumā

Vienots, digitāls inventarizētu pilsētas koku uzskaites
plāns, kas sistematizē koku kopšanas darbu uzskati,
koku atjaunošanas periodiskumu.
Kvalitatīvai un aktīvai rekreācijai pielāgota teritorija
tukumnieku brīvā laika pavadīšanai

2020

Arhitektūras
2 gadi
nodaļa

Pūres ciemata centra, alpinārija un
Abavlejas zemju labiekārtošana

Labiekārtots Pūres ciemata centrs, alpinārijs un
Abavlejas zemes

322
323

324

20 000
300 000

2019

20 000

2019

Arhitektūras
5 gadi
nodaļa
Pūres un
Jaunsātu
5 gadi
pagastu
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

2017.gadā veikta pagalma izlīdzināšanas un
sakārtošana. Uzlabota uzbrauktuve.

Tiks pabeigts 11.2018.
Bruģēta autostāvvieta starp daudzdzīvokļu ēkām
Ezera ielā 10, 12, 14. Nodrošināts stāvlaukums
feldšerpunktam Ezera ielā 10.
Dzēst vai labot aprakstu, dublējas ar Nr.229. 100
gade nav aktuāla. Uzbrauktuves, kāpnes, celiņi
nepieciešami.

Nav realizēts/Darbība nenotiek.
Paredzēta grausta nojaukšana 2018.

Nav finansējuma.
Tiek veikta ar iedzīvotāju un NVO iniciātīvu.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

325

Veļķu priežu, Vilku gravas teritorijas un
Pilskalna dabas taku, atpūtas, skata un
sportošanas vietu ierīkošana

326

Labiekārtota teritorija jaunā parka daļā, kas savienota ar
Pilsētas parka jaunās daļas (teritorijas pie labiekārtoto Pilsētas parka veco daļu teritorija (Lielā
futbola laukuma) labiekārtošana, tai skaitā iela –Revolūcijas iela – Pauzera pļavas). Peldvieta,
būvprojekts
laipa, celiņi, rotaļu un sporta laukumi, veloparks,
atpūtas soliņi, arhitektūras mazās formas u.c.

327

Daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošana Slampes pagastā

328

329

Labiekārtota dabas izzināšanai pielāgota teritorija ap
Pilskalnu un gar Zvigzdupīti

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

150 000

2019

3 gadi

Arhitektūras
nodaļa

300 000

2019

2 gadi

Arhitektūras
nodaļa

labiekārtoti daudzdzīvokļu māju pagalmi Slampes
pagasta centrā - stāvlaukumi, gājēju celiņi, soli,
atkritumu urnas, apzaļumošana

100 000

2020

4 gadi

Saules dārza labiekārtošana, tai skaitā
būvprojekts

Labiekārtota teritorija dienvidu nogāzē pie Pils ielas,
pielāgota aktīvai atpūtai un rekriācijai

400 000

2020

Taku izveide apkārt dīķim pretī Slampes
Kultūras pilij.

Izbūvēta taka apkārt dīķiem pretī Slampes Kultūras
pilij. Soliņi, atkritumu urnas, apgaismojums, 1 autobusa
pietura.

70 000

2021

Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Arhitektūras
2 gadi
nodaļa
Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

Daļēji labiekārtota teritorija LAD projekta ietvaros.

RV19 Droša vide
Uzstādītas videonovērošanas kameras publiskos
objektos, pagastu centros, Tukuma pilsētas un pagastu
centru ielās, tajā skaitā to veikt vienlaikus ar ielu
rekonstrukcijas darbiem.
Ierīkota āra videonovērošanas sistēma Tukuma novada
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra
pieguļošajā teritorijā Sporta ielā 1, Tukumā. Pieslēgtas
pie vienotās videonovērošanas vadības sistēmas,
vienotā dispečerdienesta.

330

Intelektuālās videonovērošanas sistēmas
ieviešana Tukuma novadā

331

Videonovērošanas kameras uzstādīšana
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu
centrā

332

Videonovērošanas sistēmas izveidošana
Pūres pagastā

333

Videonovērošanas kameru uzstādīšana
Jaunsātu pagasta centrā

334

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

RV20 Moderna un efektīva pārvalde
Aparatūras iegāde tiešraides
335
nodrošināšanai Tukuma novada Domes
mājas lapā www.tukums.lv

150 000

2016

5 gadi

Pašvaldības
policija

4 500

2018

1 gadi

Tukuma
novada
Izglītības
pārvalde

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”.

30 202

2020

3 gadi

Pašvaldības
policija

Uzstādītas videonovērošanas kamera pie Jaunsātu
pagasta pakalpojuma centra

2 000

2020

3 gadi

Pašvaldības
policija

20 000

2020

Tukuma
4 gadi
muzejs

10 000

2016

2 gadi

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

Administratīvā
nodaļa

Uzlabota sistēma. Uzliktas numuru atpazīšanas
kameras. Iepirkums jaunu punktu izveidei.

Ir izvietotas lokālās videonovērošanas kameras gan
āra, gan iekštelpās: Durbes pils kompleksā -6 ,
Dzūkstes Pasaku muzejā - 2, Pastariņa muzejā 3kameras un videonovērošana tiek veikta. Nav
pieslēgtas pie vienotā dispičerdienesta, šobrīd tas ir
atkarīgs no nākotnes vajadzībām un nav aktuāli.
Jaunas kameras iegāde un tiešraides straumēšanas
nodrošināšanai jauns dators. Mainīt Atbildīgo uz IT
no 01.02.2018.

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

336

337

338

339

340

Tukuma novada Izglītības attīstības
stratēģijas izstrāde

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Izstrādāta izglītības stratēģija, sagatavots ieviešanas
plāns.

Mājas lapas www.visittukums.lv
moderizācija

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

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.

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.
Pārveidota Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas
lapa atbilstoši jaunajām tehnoloģijām, piedāvājot jaunas
Mājas lapas www.tip.edu.lv moderizācija
iespējas skolēniem, pedagogiem un izglītības iestāžu
vadītājiem.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

5 582

Izpildes
Atbildīgais
ilgums
Tukuma
novada
Izglītības
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji

2016

1 gads

2016

Tukuma
Tūrisma
5 gadi
informācijas
centrs

Izveidotas jauna tūrisma mobilā aplikācija
(Android versija) un mājas lapa, integrējot kopā
abu informācijas vietņu administrēšanas iespējas.
Notiek informācijas svešvalodās ievadīšana.
Pārcelta uz citu jaudīgāku, drošāku, modernāku
serveri.

200 000

2016

Tukuma
Tūrisma
5 gadi
informācijas
centrs

1 interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ir KAC telpā
domē. Uzstādīts 1 TIC un 1 TND LED
informatīvais displejs/ekrāns.
Iegādāti un izvietoti 2 LED ekrāni pašvaldības
dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma, kā arī
kultūras, sporta un atpūtas iespēju popularizēšanai.
Interaktīvu stendu iegādei, programmēšanai un
izvietošanai pilsētvidē nepietiek budžeta līdzekļu.

15 000

2017

2 gadi

3 000

2017

3 gadi

27 200

2018

2 gadi

15 000

341

Pļaujmašīnu iegāde SIA "Komunālserviss
Iegādāta pļaujmašīna SIA "Komunālserviss TILDe".
TILDe"

342

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Pūres
Iegādāts skolēnu autobuss
un Jaunsātu pagastā

30 000

2018

2 gadi

343

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

80 000

2019

2 gadi

344

Energoefektivitātes paaugstināšana
Lestenes pakalpojuma centrā

Samazināti siltuma zudumi

300 000

2019

5 gadi

345

Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldības ēkai Talsu iela 4

Samazināti siltuma zudumi administrācijas ēkā Talsu
ielā 4

1 000 000

2019

5 gadi

Tukuma
novada
Izglītības
pārvalde
Tukuma
novada
Izglītības
pārvalde
SIA
"Komunālservi
ss TILDe"
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde
Irlavas un
Lestenes
pagastu
pārvalde
Komunālā
nodaļa

Veikts iepirkums un 8 vietīgu autobusu Renault
Trafic KK9BAG piegādā SIA "Mūsa Motors Rīga"
par 27 215,48 EUR. Saņemts aizdevums valsts
kasē.
Veikts iepirkums un riteņtraktoru LANDINI 6125H piegādā SIA "Polteh" par 65 866,68 EUR.
Saņemts aizdevums valsts kasē.

Ir slēdziens
LED apgaismojums

N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana

346

Kopienu centra izveidošana Džūkstē

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

60 000

2016

Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

347

LAD

Kopienu centra izveide Tumes pagastā

Izveidots kopienu centrs Pasta ielas 2 un 2A ēkās, pēc
ēku iegūšanas īpašumā. Pārbūvēta ēka, kopienu centra
vajadzībām.

155 000

2018

5 gadi

348

LAD

Kopienas centra izveidošana Vecmokās

Izveidots kopienas centrs "Dārīši", Vecmokās, Tumes
pagastā. Ēku atjaunošana, telpu aprīkošana ar
aprīkojumu.

25 000

2018

3 gadi

349

Telpu pārbūve un aprīkojuma iegāde, lai nodrošinātu
Kopienas centra pilnveidošana Džūkstē II
sociālās aprūpes pakalpojumus - fizioterapija, dušas,
kārta
veļas mašīna. Nodrošināta aptieka.

36 354

2018

3 gadi

350

Kopienas centra (istabas) izveidošana
Lestenē

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

3 000

2019

2 gadi

351

Kopienas centra izveide Dzintara ciemā,
Pūres pagastā

Izveidots kopienas centrs Dzintara ciemā Pūres pagastā.
Pielāgotas telpas brīvā laika pavadīšanai, iedzīvotāju
kopā sanākšanai. Aprīkots ar modernu aprīkojumu.

45 000

2021

4 gadi

Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde
Tumes un
Degoles
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Tukuma
novada
sociālais
dienests
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde

Darbība
Izpildīts/ Darbība
Darbība
notiek
Piezīmes
pabeigts notiek
nenotiek
daļēji
LAD projekta "Kopienas centra izveide Džūkstes
pagastā" īstenošanas laikā 25.08.2016.30.01.2018. ELFLA līdzfinansējums
37800,00EUR. Veikta telpu pārbūve,ierīkota
semināra telpa ar virtuvi, iegādāts aprīkojums,
uzstādīta veļas mašīna.
Nav vēl duša, sociālā aprūpe, fizioterapija un
aptieka (pārnest uz 286.projektu).

Izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma ēkai.
Nomainītas ārdurvis.
Nav vēl duša, sociālā aprūpe, fizioterapija un
aptieka.
10.2018. tiek siltināta ārsiena pagalma pusē.

Investīciju plāna 2017.-2018.gadam īstenošanas progresa
periodā 01.11.2017.- 31.10.2018. pabeigtie/ izpildītie projekti
Pēdējā 28.06.2018. aktualizētā investīciju plāna versija ar kodu: IP 2018.2
N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai
Pie Tukuma 3.pamatskolas uzbūvēta sporta zāle, kas
savienota ar skolas ēku. Pārbūvēts stadions ar skrejceļu
Tukuma 3.pamatskolas sporta zāles un
1
un izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums.
stadiona būvniecība
Uzstādītas vingrošanas iekārtas. Izbūvēts auto
stāvlaukums un labiekārtota teritorija.
Zemgales vidusskolas teritorijas
Labiekārtota skolas teritorija, bruģēts stāvlaukums pie
2
labiekārtošana
skolas.
Sagatavotas elektroinstalācijas, iegādāta un uzstādīta
keramikas apdedzināšanas krāsns.

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

4 641 176

2016

3 gadi

Tukuma
3.pamatskola

21 600

2017

1 gads

Zemgales
vidusskola

2 677

2018

1 gads

Tukuma
Mākslas skola

11 858

2018

2 gadi

Tukuma
Mākslas skola

60 000

2018

5 gadi PII "Zemenīte"

16 000

2018

2 gadi

Tukuma
Mākslas skola

3

Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde
Tukuma Mākslas skolai

4

Labiekārtotas tualetes telpas Tukuma Mākslas skolā,
Lielā iela 25, Tukums. Ierīkotas jaunas dubultizlietnes,
Tukuma Mākslas skolas telpu atjaunošana
gleznošanas un zīmēšanas nodarbībām, tadejādi
atvieglojot pieejamību izlietnēm.

5

PII "Zemenīte" telpu atjaunošana Pūres
pagastā

6

Tukuma Mākslas skolas deju zāles grīdas
atjaunošana

7

Uzstādīta jauna aerācijas sistēma; uzstādīts lieko dūņu
sūknis; iebūvēta 5 m3 lieko dūņu tvertene; uzstādīti
NAI iekārtu atjaunošana Pūres pamatskolā
jauni gaisa pūtēji; nosiltināta paraugu ņemšanas aka;
nokrāsoti tiltiņi, margas un tvertnes.

8 660

2018

1 gads

Pūres
pamatskola

8

Interaktīvo tehnoloģiju iegāde Tukuma
3.pamatskolai

2900

2018

1 gads

Tukuma
3.pamatskola

Atjaunotas telpas PII "Zemenīte". Pielāgotas
feldšerpunkta telpas PII bērnu grupiņai.
Atjaunots segums deju zāles grīdai Tukuma Mākslas
skolā (Lielā iela 27).

Iegādāta interaktīvā tāfele ar projektoru un
stereoskaņas sistēma. Iegādāts portatīvais dators.

Izpildīts/
pabeigts

9

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana
Tukuma 3.pamatskolas ēkās

Ierīkota videonovērošanas sistēma Lielā ielā 18 un
Lielā ielā 31.

6 364

2018

10

Aprīkojuma iegāde Zemgales vidusskolai

Iegādāti Lego robotikas komplekti 8 gab.

5 485

2018

Tukuma
3.pamatskola
Zemgales
2 gadi
vidusskola

1 gads

RV2 Jauniešu iniciatīvas atbalsts
RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve
11

12

13

14

15

Džūkstes 1.bibliotēkas jumta atjaunošana

Jumta nomaiņa Džūkstes 1.bibliotēkā.

100
gades Pastariņa muzejā 19.gs. lauku sētas maketa
Izveidots 19.gs. lauku sētas makets Pastariņa muzejā.
program izveide
ma
Aprīkojums, lai nodrošinātu dažādu ekspozīciju izveidi
Pastariņa muzejā.
100
1. Izveidota ekspozīcija "Moderna lauksaimniecība"
gades
Ekspozīciju izveide Pastariņu muzejā
Pastariņa muzejā.
program
2. Izveidota memoriālā ekspozīcija par E.Birzniekama
Upīša devumu Latvijas kultūrā. E.Birznieka-Upīša
darba kabinets.
Grāmata par Džūksti

100
gades Z.A.Meierovica piemineklis Tukumā un
program Jaunās ielas skvēra labiekārtošana
ma

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

16 600

2016

Slampes un
Džūkstes
2 gadi
pagastu
pārvalde

14 000

2016

3 gadi

Tukuma
muzejs

46 000

2016

4 gadi

Tukuma
muzejs

7 000

2016

3 gadi

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

400 770

2016

3 gadi

16

Piemiņas vietas izveide Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

Izveidota piemiņas vieta un uzstādīta stēla Lāčplēša
kara ordeņa kavalieriem Tukuma novadā

10 000

2016

5 gadi

17

Pūres kultūras nama sanitārā mezgla
atjaunošana

Atjaunots sanitārais mezgls - tualetes Pūres kultūras
namā.

5 000

2017

3 gadi

Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Kultūras,
sporta un
sabiedrisko
attiecību
nodaļa
Pūres un
Jaunsātu
pagastu
pārvalde

2017

Irlavas un
Lestenes
2 gadi
pagastu
pārvalde

10 459

2017

Slampes un
Džūkstes
2 gadi
pagastu
pārvalde

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

7 000

2018

Iegādāts moderns aprīkojums Džūkstes kultūras namam.
Uzstādīts skaņas aprīkojums.

15 000

2020

Grāmata par Irlavas pagastu

Sarakstīta un izdota grāmata par Irlavas pagasta vēsturi.

19

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.

20

Biroja tehnikas iegāde Tukuma pilsētas
kultūras namam
Džūkstes kultūras nama skatuves
aprīkojuma modernizācija

18

21

LAD

RV4 Sports kā veselīga dzīvesveida pamats un novada atpazīstamības sekmētājs
RV5 Profilaksi pastiprinoša veselības aprūpe
RV6 Iekļaušanu sekmējoši sociālie pakalpojumi un palīdzība
Sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmas
pirkšana jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai, mazinot
22
Sociālā darba ar grupām pilnveidošana
vai novēršot sociālo problēmu izrietošās sekas.
(programma 6 mēnešiem).
23

Mobilā pacēlāja iegāde Tukuma novada
sociālajam dienestam

RV 7 Daudzveidīga mājokļu piedāvājuma attīstība

Iegādāti 2 mobilie pacēlāji vides pieejamības
nodrošināšanai.

10 000

21 504

2019

20 000

2019

Tukuma
2 gadi pilsētas
kultūras nams
Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

Tukuma
novada
2 gadi
sociālais
dienests
Tukuma
novada
2 gadi
sociālais
dienests

RV8 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta nodarbinātība
SAM 3.3.1. Iznākuma rādītāji: 10 jaunizveidotas darba
Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma vietas un 472 015 euro piesaistītās komersantu
24
SAM
rajonā
nefinanšu investīcijas. Pārbūvēta Parādes iela un tās
krustojums ar Jelgavas ielu.

25

26

SAM

SAM

681 317.40

2016

5 gadi

Attīstības
nodaļa

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.

609 813.30

2016

5 gadi

Attīstības
nodaļa

Degradētās teritorijas sakārtošana
Jauntukuma mikrorajonā

SAM 5.6.2. Iznākuma rādītāji: 2 jaunizveidotas darba
vietas un 1 450 000 euro piesaistītās komersantu
nefinanšu investīcijas. Revitalizēta degradētā teritorija
Jauntukuma mikrorajonā Tukumā 3,1ha platībā.
Pārbūvēta Slocenes iela, izbūvēta infrastruktūra
uzņēmējdarbībai paredzētās teritorijas attīstībai.

688 569.00

2017

5 gadi

Attīstības
nodaļa

RV11 Augošs tūrisms
27

Informācijas stendu uzstādīšana Slampes
centrā

Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem
tūrisma objektiem Slampes pagastā.

1 000

2019

28

Informācijas stendu uzstādīšana Džūkstes Uzstādīts informācijas stends par nozīmīgākajiem
centrā
tūrisma objektiem Džūkstes pagastā.

1 000

2019

Slampes un
Džūkstes
2 gadi
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
2 gadi
pagastu
pārvalde

RV12 Tukuma vecpilsētas reģenerācija
RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme

29

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;

409 598.14

2016

Tumes un
Degoles
3 gadi
pagastu
pārvalde

Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma
novada Sēmes pagastā I

30

Gājēju celiņu pārbūve Irlavas centrā

31

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;
Parbūvēts gājēju celiņš no Irlavas centra līdz Irlavas
bērnu namam-patversmei

2016

Sēmes un
Zentenes
3 gadi
pagastu
pārvalde

12 000

2018

Irlavas un
Lestenes
3 gadi
pagastu
pārvalde

17 000

2016

SIA
3 gadi "Komunālservi
ss TILDe"

2018

Pūres un
Jaunsātu
1 gads
pagastu
pārvalde

416 069.64

RV14 Vienota novada ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecība
RV15 Efektīva siltumapgāde
32

33

Malkas šķūnīšu būvniecība Zentenē
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

10 šķūnīšu būvniecība Zentenē, Avotu mājas
vajadzībām.

Apkures katlu maiņa Jaunsātu pagasta
katlu mājā

Nomainīts apkures katls no malkas apkures katla uz
gāzes apkures katlu Jaunsātu pagasta katlu mājā
"Abavnieki". Nodrošināta ekonomiskāka apkure
Jaunsātu pagasta pakalpojuma centram, Pūres
pamatskolas Jaunsātu filiālei.

RV16 Energoefektivitātes paaugstināšana
RV17 Atkritumu saimniecība ar augstu pārstrādes līmeni
RV18 Pievilcīga un tīra apkārtējā vide
100
Labiekārtots Džūkstes ciema centrs. Labiekārtots parks
gades Džūkstes ciema centra un parka
34
Džūkstē, bruģēti celiņi un ierīkoti jauni apstādījumi.
program labiekārtošana
ma
100
Izveidots parks pie Slampes Kultūras pilsgades Labiekārtota teritorija pie Slampes
apzaļumošana, jaunas pastaigu takas.
35
program Kultūras pils
Vēsturiskā Slampes muižas kroga vietas zīmes
ma
uzstādīšana.
36

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.

23 337

10 000

2016

5 000

2016

20 000

2016

Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
3 gadi
pagastu
pārvalde

37

38

39

40

41

LAD

Sēmes ezera labiekārtošana

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

12 000

2016

3 gadi

Slampes dīķa teritorijas labiekārtošana

Izbūvēti gājēju celiņi teritorijā starp skolu un dīķi.
Izveidota ugunskura vieta, iekārtots atpūtas laukums.

41 816

2017

5 gadi

Atjaunoti stādījumi, gājēju celiņi Lestenes pagasta
centrā.

4 000

2019

5 gadi

Rotaļu laukuma izveide Ozoliņu mikrorajona
iedzīvotājiem.

10 000

2019

1 gads

Labiekārtota teritorija - nobruģēts laukums pie
bibliotēkas, stāvlaukums.

15 000

2019

3 gadi

20 000

2020

4 gadi

100
gades
Lestenes pagasta centra labiekārtošana
program
ma
Rotaļu laukuma izvede Ozoliņu
mikrorajonā Tukuma pilsētā
Džūkstes 1.bibliotēkas teritorijas
labiekārtošana

Sēmes un
Zentenes
pagastu
pārvalde
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde
Irlavas un
Lestenes
pagastu
pārvalde
Arhitektūras
nodaļa
Slampes un
Džūkstes
pagastu
pārvalde

RV19 Droša vide
Ierīkotas videonovērošanas kameras Durbes pilī,
Videonovērošanas kameru ierīkošana Džūkstes Pasaku muzejā un Pastariņu muzejā.
42
Tukuma muzeju struktūrvienībās
Pieslēgtas pie vienotās videonovērošanas vadības
sistēmas, vienotā dispičerdienesta.
RV20 Moderna un efektīva pārvalde
43

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Pūres
Iegādāts skolēnu autobuss .
un Jaunsātu pagastā

30 000

2018

44

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

80 000

2019

Tukuma
muzejs

Pūres un
Jaunsātu
2 gadi
pagastu
pārvalde
Pūres un
Jaunsātu
2 gadi
pagastu
pārvalde

RV22 Kopienu aktivitātes sekmēšana

45

Kopienu centra izveidošana Džūkstē

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

60 000

2016

Slampes un
Džūkstes
5 gadi
pagastu
pārvalde

No iepriekšējās 22.02.2018. aktualizētās investīciju plāna versijas ar kodu: IP 2018.1 uz 28.06.2018. izslēgti kā pabeigti/ izpildīti
šādi projekti:
N.p.k. Piezīmes Projekta nosaukums

Plānotie projekta rezultātu rādītāji (outcome)

Plānotais
Indikatīva
uzsākšanas
summa (euro)
laiks

Izpildes
Atbildīgais
ilgums

RV1 Mūsdienīga izglītība - no pirmsskolas līdz mūžizglītībai
Podnieku virpu iegāde profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmu
realizācijai Tukuma Mākslas skolā

Iegādātas 2 podnieku virpas.

1 280

2018

1 gads

Tukuma
Mākslas skola

1
RV3 Saistoša kultūrvide un aktīva kultūras dzīve
Pūres kultūras nama zāles grīdas
rekonstrucija

Nomainīta Pūres kultūras nama mazās zāles grīda.

8 961

2017

5 000

2018

2
Grāmatu nodošanas kastes uzstādīšana pie Uzstādīti grāmatu nodošanas kaste pie Tukuma
3
Tukuma bibliotēkas
bibliotēkas.
RV13 Ērta transporta infrastruktūra un satiksme

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.

4

5

Priekšsēdētājs

485 986.82

624 227.25

Ēriks Lukmans

Pūres un
Jaunsātu
3 gadi
pagastu
pārvalde
Tukuma
2 gadi
bibliotēka

2016

Irlavas un
Lestenes
3 gadi
pagastu
pārvalde

2016

Pūres un
Jaunsātu
3 gadi
pagasta
pārvalde

Izpildīts/
pabeigts

