Pielikums Nr.xx 2015.gada 17.decembra Saldus novada domes sēdes protokolam Nr. ., §
Investīciju plāns

Projekta
Nr.

Projekta nosaukums

Atbilstība
Papildinātība
Aktualitāte
Indikatīvā summa,
rīcības
ar citiem
s rangs
EURO
virzienam
projektiem
Pašvaldības
budžets

Finansējuma avots

ES fondi

Privātais
sektors

Plānotais laika posms
Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Atbildīgie
izpildītāji

Projekta
uzsākšanas
datums

Projekta
realizācijas
ilgums

2016

2016

Izglītības
pārvalde

2016

2016

Izglītības
pārvalde

Apmācīti 35 Saldus novada skolotāji

2016

2016

Izglītības
pārvalde

Apmācīti 30 Saldus novada skolotāji

2016

2016

Izglītības
pārvalde

Apmācīti 30 Saldus novada skolotāji

2016

2016

Izglītības
pārvalde

citi

Projekta mērķis

1.Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana (S-sabiedrība)
1.1. Visa līmeņa izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana
1.1.1. Paaugstināt pirmsskolas, vispārējās, profesionālās izglītības pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana
1.1.1.-1

Izglītības iestāžu vadītāju apmācību programma

1.1.1.-2

Apmācību programmas matemātikas, krievu
valodas, bioloģijas, ķīmijas skolotājiem

1.1.1.-3

Apmācību programma par globālo izglītību

1.1.1.-4
1.1.1.-5

6 750,00
700,00
1 200,00

Apmācību programma sākumskolu skolotājiem
lasītprasmes apguvei
Apmācība par kompetenču pieejām balstītu
izglītības procesu

600,00
600,00

pašvaldības
budžets
pašvaldības
budžets
pašvaldības
budžets
pašvaldības
budžets
pašvaldības
budžets

Īstenota 72 stundu apmācību programma
25 izglītības iestāžu vadītājiem
Apmācīti 80 matemātikas, krievu valodas,
bioloģijas, ķīmijas skolotāji

Paaugstināt izglītības iestāžu vadītāju
kapacitāti

1.1.2. Pilnveidot un izstrādāt profesionālās izglītības programmas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam
2016.g. nav plānots

1.1.3. Attīstīt un pilnveidot mūžizglītības izglītības programmas, jaunu prasmju apguvi nodarbinātības paaugstināšanai
2016.g. nav plānots

1.1.4. Attīstīt interešu izglītību un vispārējās prasmes

1.1.4.-1

Bērnu zinātnes un tehniskās jaunrades centrs
Saldū

1.1.4.

2

500 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Izveidots atraktīvs un inovatīvs bērnu
zinātnes un tehniskās jaunrades centrs
Saldū

2017

2020

Izglītības
pārvalde

Izveidot atraktīvu un inovatīvu bērnu
zinātnes un tehniskās jaunrades centru
Saldū, lai veicinātu profesionālo
orientāciju un interešu izglītību
eksaktajos mācību priekšmetos

1.1.5. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
1.1.5.-1

Saldus pilsētas PII “Zīlīte” ēkas atjaunošana

1.1.5.

1

1.1.5.-2

Saldus pilsētas PII , "Sienāzītis", "Īkstīte" ēku
atjaunošana

1.1.5.

2

100 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-3

Saldus pagasta PII "Graudiņš" infrastruktūras
sakārtošana

1.1.5.

1

42 348,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-4

Saldus novada pamatskolu dabaszinību
kabinetu modernizācija

1.1.5.-5

Saldus pamatskolas infrastruktūras
sakārtošana, dabaszinību kabinetu un IKT
modernizācija

1.1.5.

1.1.5.

Izveidota bērniem droša un izglītības
kvalitātes nodrošināšanai atbilstoša
Valsts budžets
infrastruktūra pirmsskolas izglītības iestādē
Saldus pilsētā
Izveidota bērniem droša un izglītības
kvalitātes nodrošināšanai atbilstoša
Valsts budžets
infrastruktūra pirmsskolas izglītības
iestādēs Saldus pilsētā
Izveidota bērniem droša un izglītības
kvalitātes nodrošināšanai atbilstoša
Valsts budžets infrastruktūra pirmsskolas izglītības iestādē
Saldus pagastā, nomainot jumtu un
izremontējot telpas

pašvaldības
100 000,00
budžets

Izveidot bērniem drošu un izglītības

2016

2017

2017

2020

2016

2018

Saldus
kvalitātes nodrošināšanai atbilstošu
novada
infrastruktūru pirmsskolas izglītības
pašvaldība

iestādē Saldus pilsētā
Izveidot bērniem drošu un izglītības
Saldus
kvalitātes nodrošināšanai atbilstošu
novada
infrastruktūru pirmsskolas izglītības
pašvaldība
iestādēs Saldus pilsētā
Izveidot bērniem drošu un izglītības
kvalitātes nodrošināšanai atbilstošu
Saldus
infrastruktūru pirmsskolas izglītības
pagasta PP
iestādē Saldus pagastā
Uzlabot Izglītības kvalitāti dabaszinātnēs
vispārējās pamatizglītības posmā Saldus
novada pamatskolās

1

pašvaldības
100 000,00
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

Modernizēti Saldus novada pamatskolu
dabaszinību kabineti

1

pašvaldības
500 000,00
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

Sakārtota Saldus pamatskolas
infrastruktūra, modernizēti dabaszinību
kabineti un IKT

2016

Atjaunots Saldus pamatskolas stadions

2016

2018

Saldus
novada
pašvaldība

Pārbūvēts Saldus 2.vidusskolas stadions

2016

2018

Uzlabot skolas izglītības kvalitāti Saldus
Saldus
novada 2.vidusskolā, pārbūvējot stadionu
pašvaldība

Nosiltinātas Cieceres internātpamatskolas
ārsienas un nomainīti logi

2016

2019

Pilnveidot energoefektivitāti Cieceres
Saldus
novada internātpamatskolā
pašvaldība

1.1.5.-6

Saldus pamatskolas stadiona atjaunošana

1.1.5.

1

100 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-7

Saldus 2.vidusskolas stadiona pārbūve

1.1.5.

1

200 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-8

Cieceres internātpamatskolas ārsienu
siltināšana un logu nomaiņa (jaunā ēka)

1.1.5.

1

250 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM
ES finanšu
instruments,
SAM
ES finanšu
instruments,
SAM

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

2016

2020

Saldus
novads

Uzlabot pamatskolas izglītības kvalitāti

2018

Saldus
Saldus pamatskolā, sakārtojot
novada
infrastruktūru, modernizējot dabaszinību
pašvaldība

kabinetus un IKT
Uzlabot pamatskolas izglītības kvalitāti
Saldus pamatskolā, atjaunojot stadionu

1.1.5.-9

Cieceres internātpamatskolas stadiona pārbūve

Ergonomiskas mācību vides izveide un IKT
1.1.5.-10 aprīkojuma iegāde Zvārdes pagasta Striķu
pamatskolā

1.1.5.

1

200 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.

1

300 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

ES finanšu
instruments

1.1.5.-11

Ezeres skolas ēkas atjaunošana un stadiona
izbūve

1.1.5.

1

300 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-12

Kursīšu pamatskolas vides pieejamības un
energoefektivitātes uzlabošana

1.1.5.

2

150 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-13

Pampāļu pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšana

1.1.5.

3

100 000,00

pašvaldības
budžets

Sporta laukuma atjaunošana un modernizācija
(Rubas speciālās internātpamatskolas ēkā) un
1.1.5.-14 Rubas pamatskolas un Rubas speciālās
internātpamatskolas bērniem integrētai sporta
apguvei
1.1.5.-15

Rubas pamatskolas ēkas ugunsdrošības un
energoefektivitātes uzlabošana

1.1.5.-16 Saldus 1.vidusskolas ēkas sakārtošana

1.1.5.-17 Zirņu pamatskolas atjaunošana

1.1.5.

2

100 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.

2

18 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.

2

500 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.

2

150 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-18

Striķu pamatskolas sporta infrastruktūras
sakārtošana

1.1.5.

3

100 000,00

1.1.5.-19

Ezeres pagasta PII ēkas infrastruktūras
atjaunošana

1.1.5.

2

300 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.

3

16 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.

3

100 000,00

pašvaldības
budžets

1.1.5.-20 Nīgrandes PII "Griezīte" ēkas energoefektivitāte
1.1.5.-21

Nīgrandes pagasta PII “Straumīte”
infrastruktūras atjaunošana

1.1.5.-22 Zirņu pagasta PII ēkas atjaunošana

Dienesta viesnīcas sakārtošana Saldus
1.1.5.-23
profesionālajā vidusskolā

ES finanšu
instruments,
SAM

1.1.5.

1.1.5.

1

1

148 000,00

1 075 100,00

Pārbūvēts stadions Cieceres
internātpamatskolā

Valsts budžets

Aprīkota un pārbūvēta Striķu pamatskola.
Paaugstināta Striķu pamatskolas
energoefektivitāte, sakārtojot apkuri.

Atjaunota Ezeres skolas ēka un izbūvēts
stadions
Pilnveidota energoefektivitāte Kursīšu
Valsts budžets pamatskolā, nosiltināts jumts un atjaunota
ieeja
Paaugstināta energoefektivitāte Pampāļu
pamatskolā, nomainot jumtu
Valsts budžets
Atjaunota un modernizēta sporta zāle un
sporta laukums Rubas speciālajā
internātpamatskolā

ES finanšu
instruments

Pilnveidota energoefektivitāte un
ugunsdrošība Rubas pilī, izveidota rezerves
izeja un atjaunota fasāde
Atjaunota Saldus 1.vidusskolas
siltumapgādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēma un ēka

ES finanšu
instruments

ES finanšu
instruments

Veikti Zirņu pamatskolas ēkas, virtuves
bloka un sporta zāles energoefektivitātes
Valsts budžets paaugstināšanas pasākumi

Valsts budžets

ES finanšu
instruments

Valsts budžets

Sakārtota Striķu pamatskolas sporta
infrastruktūra
Pirmsskolas izglītības iestādei Ezeres
pagastā atjaunots jumts, logi, apkures
sistēma un santehnika

Veikti energoefektivitātes pasākumi
Atjaunotas āra nojumes, atjaunots
Valsts budžets Nīgrandes pagasta PII “Straumīte” jumts un
apkures sistēmas sakārtošana
Pirmsskolas izglītības iestādē Zirņu pagastā
nomainīts ēkas jumts, veikta siltināšana un
iekštelpu remontu
Valsts budžets

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

Uzlabotas inženiertehniskās komunikācijas.
Paaugstināta energoefektivitāte, sakārtojot
siltumapgādi
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2016

2019

Uzlabot pamatskolas izglītības kvalitāti
Saldus
novada Cieceres internātpamatskolā, pārbūvējot
pašvaldība stadionu
Uzlabot pamatskolas izglītības kvalitāti
Zvārdes pagasta Striķu pamatskolā,
realizējot skolas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus. Aprīkot
skolu atbilstoši īstenotajām mācību
programmām
Uzlabot pamatskolas izglītības kvalitāti
Ezeres pamatskolā, realizējot
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus
Pilnveidot energoefektivitāti Kursīšu
pamatskolā, siltinot jumtu un atjaunojot
ieeju
Izglītības kvalitātes un efektivitātes
paaugstināšana Pampāļu pamatskolā,
veicot energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumus
Uzlabot pamatskolas izglītības kvalitāti
Rubas speciālajā internātpamatskolā,
atjaunojot un modernizējot sporta zāles
un sporta laukumu

2016

2020

Zvārdes PP

2016

2020

Ezeres PP

2018

2020

Kursīšu PP

2017

2020

Pampāļu PP

2017

2019

Rubas PP

2017

2020

2017

2020

2017

2018

2018

2020

2018

2020

2018

2020

Nīgrandes Uzlabot energoefektivitātes pasākumus
PP

2015

2017

Nīgrandes
siltināt ēku
PP

Pilnveidot energoefektivitāti un
ugunsdrošību Rubas pilī, izveidojot
rezerves izeju un atjaunojot fasādi
Izglītības kvalitātes un efektivitātes
paaugstināšana Saldus 1.vidusskolā,
Saldus
novada atjaunojot siltumapgādes, ūdensapgādes
pašvaldība un kanalizācijas sistēmas un renovējot
ēku
Uzlabot pamatskolas izglītības kvalitāti
Zirņu pamatskolā, realizējot skolas ēkas,
Zirņu PP virtuves bloka un sporta zāles
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumus
Sakārtot Striķu pamatskolas sporta
Zvārdes PP
infrastruktūru
Izveidot bērniem drošu un izglītības
kvalitātes nodrošināšanai atbilstošu
infrastruktūru pirmsskolas izglītības
Ezeres PP
iestādē Ezeres pagastā, atjaunojot jumtu,
logus, apkures sistēmu un santehniku
Rubas PP

Atjaunot āra nojumes, atjaunot jumtu,

2015

2016

Zirņu PP

2016

2018

Saldus
profesionālā
vidusskola

Izveidot bērniem drošu un izglītības
kvalitātes nodrošināšanai atbilstošu
infrastruktūru pirmsskolas izglītības
iestādē Zirņu pagastā, nomainot ēkas
jumtu, veicot siltināšanu un iekštelpu
remontu
Uzlabot inženiertehniskās komunikācijas

Ergonomiskas mācību vides izveide un IKT
1.1.5.-24 aprīkojuma iegāde Saldus profesionālajā
vidusskolā

1.1.5.

1

Aprīkota Saldus profesionālā vidusskola

ES finanšu
instruments,
SAM

719 820,00

2016

2018

Saldus
profesionālā
vidusskola

Aprīkot Saldus profesionālo vidusskolu

1.1.6. Nodrošināt speciālo izglītības programmu piedāvājumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
2016.g. nav plānots

1.1.7. Attīstīt bērnu un jaunatnes organizāciju un jaunatnes centru darbību
Izveidots multifunkcionāls jauniešu centrs
1.1.7.-1

Saldus jaunrades un iniciatīvu centrs "Šķūnis"
vecās daļas atjaunošana un jumta nomaiņa

1.1.7.

1

pašvaldības
210 000,00
budžets

Valsts budžets

Izveidot multifunkcionālu jauniešu
centru, sakārtojot esošo JIC „Šķūnis”

2015

2016

BJC

2016

2017

Sociālais
dienests

2016

2020

2016

2020

Saldus
Sakārtot vides infrastruktūra, izveidojot
novada kapsētu Saldus pilsētā
pašvaldība

2016

2016

J.Rozentāla Dažādot kultūras pakalpojumus
vēstures un
mākslas
muzejs

2016

2016

Uzlabot bibliotēkas pakalpojumus
Saldus
pilsētas
bibliotēka

2020

kvalitāti Saldus pilsētā, izbūvējot Saldus
Saldus
novada kultūras centru un izveidojot tajā reģiona
pašvaldība mēroga kultūras un konferenču

1.2. Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, sociālās atstumtības mazināšana
1.2.1. Uzlabot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti, kā arī pilnveidot sociālo pakalpojumu piedāvājumu
2016.g. nav plānots

1.2.2. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt sociālo pakalpojumu sniedzēju un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
1.2.2.-1

Izveidot grupu māju Saldū, Dzirnavu ielā 1,
veicot ēkas atjaunošanu un energoefektivitātes
pasākumus

1.2.2.

2

300 000,00

pašvaldības
budžets

1.2.2.-2

Saldus medicīnas centra apkārtnes
labiekārtošana

1.2.2.

2

283 000,00

pašvaldības
budžets

1 250 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

Valsts budžets Izveidota grupu māja Saldū, Dzirnavu ielā 1
Labiekārtota Saldus medicīnas centra
apkārtne, ierīkojot iebrauktuves,
apgaismojumu un kāpnes

Nodrošināt sociāli mazaizsargātas
personu grupas ar adekvātu mājokli
Saldus pilsētā
Labiekārtot Saldus medicīnas centra
apkārtni

1.2.3. Veicināt sociālo riska grupu nodarbinātību un sociālās atstumtības mazināšanu
2016.g. nav plānots

1.2.4. Paaugstināt sociālās aprūpes iestādēs strādājošā personāla kvalifikāciju
2016.g. nav plānots

1.2.5. Attīstīt kapsētu un krematoriju infrastruktūru
1.2.5.-1

Veides meža kapu izveide

1.2.5.

1

Izveidota jauna kapsēta Saldus pilsētā
Valsts budžets

1.2.6. Pilnveidot veselības aprūpes apjomu, kvalitāti, pieejamību, efektivitāti, veicinot veselīgi nodzīvota mūža pieaugumu, samazinot novēršamo nāvju skaitu un ar sociāliem apstākļiem saistītu slimību skaitu
2016.g. nav plānots

1.2.7. Paaugstināt, pilnveidot iedzīvotāju zināšanas un prasmes veselības saglabāšanā un veicināšanā, riska faktoru apzināšanā dažādos vecumos
2016.g. nav plānots

1.3. Kultūras dzīves attīstības veicināšana
1.3.1. Uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti, kā arī pilnveidot un dažādot kultūras pakalpojumu piedāvājumu
Dažādoti kultūras pakalpojumi
1.3.1.-1

Ekspozīcijas „Rozentāla dzimta” izveide

1.3.1.

1

pašvaldības
5 783,00
budžets

1.3.1.-2

Saldus pilsētas bibliotēkas pakalpojumu
uzlabošana, izveidojot datu bāzi

1.3.1.

2

1 000,00

Uzlaboti bibliotēkas pakalpojumi

pašvaldības
budžets

1.3.2. Modernizēt, pilnveidot, renovēt, rekonstruēt un attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
Uzlabot kultūras un biznesa pasākumu
1.3.2.-1

Saldus kultūras centra ēkas izbūve

1.3.2.

1

5 000 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

privāts
finansējums

Izbūvēts Saldus kultūras centrs

2016

Atjaunota brīvdabas estrāde, modernizēts
apgaismojums, izveidots žogs
1.3.2.-2

Brīvdabas estrādes atjaunošana Saldus pilsētas
Kalnsētas parkā

1.3.2.

1

1 170 000,00

pašvaldības
budžets

1.3.2.-3

Elektroenerģijas padeves izbūve Kalnsētas
parkā

1.3.2.

2

43 000,00

pašvaldības
budžets

1.3.2.-4

Kapelleru nama atjaunošana Saldū

1.3.2.

1

pašvaldības
900 000,00
budžets

ES finanšu
instruments

Šveices finanšu
instruments

Nodrošināta elektroenerģijas padeva
Kalnsētas parka estrādei
ES finanšu
instruments,
SAM

Atjaunots Kapelleru nams Saldū
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infrastruktūru
Uzlabot kultūras pasākumu kvalitāti
Saldus pilsētā un iesaistīt iedzīvotājus
sabiedriskajā dzīvē, atjaunojot brīvdabas
TIKS, Saldus
estrādi, modernizējot apgaismojumu,
KC
izveidojot apžogojumu un nodrošinot
estrādes darbību visās sezonās

2015

2020

2016

2018

Saldus
Palielināt elektropadeves jaudu Kalnsētas
novada parka estrādei
pašvaldība

2020

Dažādot kultūras piedāvājumu un
Saldus
novada interešu izglītības iespējas Saldus novada
pašvaldība, iedzīvotājiem
NVO

2016

1.3.2.

1

400 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

1.3.2.-5

Amatu mājas izveide Saldus pilsētā

1.3.2.-6

Rubas pagasta tautas nama ārsienu un pamatu
atjaunošana

1.3.2.-7

Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas
muzeja ēku kompleksa papildināšana, krājuma
izvietošanai, ekspozīcijas par izcilākajiem Saldus
novadniekiem veidošanai

1.3.2.

1

1 100 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

1.3.2.-8

Brīvdabas estrādes atjaunošana Ezeres pagasta
muižas parkā

1.3.2.

2

300 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

1.3.2.-9

Druvas kultūras nama energoefektivitātes
uzlabošana

2

pašvaldības
400 000,00
budžets

2

pašvaldības
32 000,00
budžets

Izveidota amatu māja Saldus pilsētā

2015

2018

Radīt jaunas iespējas amatniecības
Saldus
novada veicināšanai un tūristu piesaistīšanai
pašvaldība

Atjaunota Rubas tautas nama infrastruktūra

Jumta nomaiņa sabiedriskajai ēkai Kalna ielā 1,
1.3.2.-10
Kursīšu pagastā

1.3.2.

pašvaldības
43 000,00
budžets

1

2017

2020

Rubas PP

2017

2020

Muzejs

2018

2020

Ezeres PP

2017

2018

Saldus PP

2017

2018

Kursīšu PP,
NVO

Izveidota jauna izstāžu zāle J. Rozentāla
Saldus vēstures un mākslas muzejā

1.3.2.

1.3.2.

Atjaunota estrādes grīda, izbūvēta tualete
Leader
Atjaunota Druvas kultūras nama
energoefektīva infrastruktūra, sakārtojot
ventilāciju
Nomainīts sabiedriskās ēkas (bibliotēkas)
jumts Kursīšu pagastā

Uzlabot kultūras pasākumu kvalitāti
Rubas pagastā un iesaistīt iedzīvotājus
sabiedriskajā dzīvē, atjaunojot tautas
nama infrastruktūru
Saglabāt, atjaunot un uzlabot
kultūrvēsturisko mantojumu Saldus
pilsētā, padarīt to pieejamu un pievilcīgu
iedzīvotājiem un tūristiem, izveidojot
jaunu izstāžu zāli J. Rozentāla Saldus
vēstures un mākslas muzejā
Uzlabot kultūras pasākumu kvalitāti
Ezeres pagastā, atjaunojot estrādes
grīdu, izbūvēt tualeti
Uzlabot kultūras pasākumu kvalitāti
Saldus pagastā un iesaistīt iedzīvotājus
sabiedriskajā dzīvē, atjaunojot Druvas
kultūras nama infrastruktūru
Uzlabot kultūras pasākumu kvalitāti
Kursīšu pagastā un iesaistīt iedzīvotājus
sabiedriskajā dzīvē, nomainot bibliotēkas
jumtu

1.4. Sporta, brīvā laika pavadīšanas iespēju, pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana
1.4.1. Izveidot, renovēt, rekonstruēt, izbūvēt un attīstīt sportošanai un aktīvai atpūtai nepieciešamo infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi

1.4.1.-1

1.4.1.-2

Zaņas pamatskolas sporta angāra
energoefektivitātes paaugstināšana

Novadnieka pagasta „Mežvidos” sporta zāles
energoefektivitātes paaugstināšana

1.4.1.

1.4.1.

1

37 000,00

2

100 000,00

Paaugstināta energoefektivitāte Zaņas
sporta angāram

pašvaldības
budžets

2015

Valsts budžets

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,S
AM

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

2016

Paaugstināta energoefektivitāte
Novadnieku pagasta sporta zālei
2016

2018

Zaņas PP

Nodrošināt iespēju Zaņas pagasta
iedzīvotājiem aktīvi nodarboties ar
fiziskām aktivitātēm un veicināt veselīgu
dzīves veidu, atjaunojot sporta angāru

Nodrošināt apmeklētājiem iespēju
izmantot sporta zāles pakalpojumus
Novadnieku
sakārtotā, mūsdienu tehniskajām
PP
prasībām atbilstošā Novadnieku pagasta
sporta zālē

1.4.2. Pilnveidot un dažādot sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas un pakalpojumu piedāvājumu

1.4.2.-1

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Saldus peldbaseina ēkai

1.4.2.

1

1.4.1.

500 000,00

Paaugstināta energoefektivitāte Saldus
pilsētas sporta skolas peldbaseinā
2016

2018

2015

2016

Atjaunots sporta angārs Lutriņu pagastā
1.4.2.-2

Sporta angāra ēkas atjaunošana Lutriņu ciemā

1.4.2.

1

1.4.1.

665 000,00

pašvaldības
budžets

Valsts budžets

Atjaunots Saldus pilsētas sporta nams
1.4.2.-3

Saldus pilsētas sporta nama atjaunošana (vecā
ēka)

1.4.2.

1

1.4.1.

1 200 000,00

pašvaldības
budžets

1.4.2.-4

Saldus sporta skolas stadiona aprīkojuma
iegāde

1.4.2.

1

1.4.1.

110 000,00

pašvaldības
budžets

1.4.2.-5

Sporta infrastruktūras sakārtošana Saldus
profesionālajā vidusskolā

1.4.2.

1

1.4.1.

ES finanšu
instruments,
SAM
Uzlabota Saldus sporta skolas materiāli
tehniskā bāze
ES finanšu
instruments,
SAM

1 296 200,00

Uzlabota sporta infrastruktūra Saldus
profesionālajā vidusskolā

2016

2018

2016

2017

Nodrošināt apmeklētājiem iespēju
izmantot peldbaseina pakalpojumus
Saldus
sakārtotā, mūsdienu tehniskajām
sporta skola
prasībām atbilstošā Saldus pilsētas sporta
skolas peldbaseinā
Nodrošināt iespēju Lutriņu pagasta
iedzīvotājiem aktīvi nodarboties ar
Lutriņu PP fiziskām aktivitātēm un veicināt veselīgu
dzīves veidu, atjaunojot sporta angāru
Nodrošināt iespēju Saldus pilsētas un
novada iedzīvotājiem aktīvi nodarboties
Saldus
ar fiziskām aktivitātēm un veicināt
sporta skola
veselīgu dzīves veidu, atjaunojot Saldus
pilsētas sporta namu
Uzlabot Saldus sporta skolas materiāli
Saldus
tehnisko bāzi
sporta skola
Uzlabot sporta infrastruktūru Saldus

2016

2018

2016

2020

Saldus
profesionālajā vidusskolā
profesionālā
vidusskola

1.5. Atpūtas un tūrisma iespēju pilnveidošana
1.5.1. Veicināt efektīvu dabas vērtību saglabāšanu un apsaimniekošanu
1.5.1.-1

Sustes dīķa aizsprosta atjaunošana

1.5.1.

1

350 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Atjaunots Sustes dīķa aizsprosts
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Ezeres PP Atjaunot Sustes dīķa aizsprostu

1.5.1.-2

Cieceres upes tīrīšana no Ezera ielas 7 līdz
Zvejnieku ielai

1.5.1.

2

85 000,00

pašvaldības
budžets

Iztīrīta Cieceres upe no Ezera ielas 7 līdz
Zvejnieka ielai

2017

2020

Saldus
Iztīrīt Cieceres upi no Ezera ielas 7 līdz
novada
Zvejnieka ielai
pašvaldība

1.5.1.-3

Cieceres upes tīrīšana no Skrundas ielas tiltam
līdz Dzirnavu dīķim

1.5.1.

2

125 000,00

pašvaldības
budžets

Iztīrīta Cieceres upe no Skrundas ielas tiltam
līdz Dzirnavu dīķim

2017

2020

Saldus
Iztīrīt Cieceres upi no Skrundas ielas
novada
tiltam līdz Dzirnavu dīķim
pašvaldība

1.5.1.-4

Cieceres upes tīrīšana no Saules ielas tilta līdz
Skrundas ielas tiltam

1.5.1.

1

112 794,00

pašvaldības
budžets

Iztīrīta Cieceres upe no Saules ielas tilta līdz
Skrundas ielas tiltam

2015

2016

Saldus
Iztīrīt Cieceres upi no Saules ielas tilta līdz
novada
Skrundas ielas tiltam
pašvaldība

2017

2020

Saldus
Izbūvēt veloceliņu no Ezera ielas 7 līdz
novada Zvejnieku ielai
pašvaldība

2017

2020

Saldus
Izbūvēt veloceliņu Saldus-Druva
novada
pašvaldība

Izbūvēts veloceliņš gar Kaļķupīti no
Zvejnieku ielas līdz Strauta ielai

2015

2016

Saldus
Izbūvēt veloceliņu gar Kaļķupīti no
novada Zvejnieku ielas līdz Strauta ielai
pašvaldība

Izbūvēts veloceliņš no Strauta ielas līdz
Saldus ezeram

2014

2016

Saldus
Izbūvēt veloceliņu no Strauta ielas līdz
novada Saldus ezeram
pašvaldība

Izbūvēts veloceliņš no Saules ielas tilta līdz
Skrundas ielas tiltam

2017

2020

Saldus
Izbūvēt veloceliņu no Saules ielas tilta
novada līdz Skrundas ielas tiltam
pašvaldība

2015

2020

Jaunauces
un nodošana nākamajām paaudzēm,
PP

2015

2020

Saldus
novada
pašvaldība

2015

2016

J.Rozentāla kultūrvēsturiskā mantojuma
Saldus
novada saglabāšana un popularizēšana
pašvaldība

1.5.2. Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un objektu infrastruktūru
1.5.2.-1

Veloceliņa izbūve no Ezera ielas 7 līdz Zvejnieku
ielai

1.5.2.

2

918 500,00

pašvaldības
budžets

1.5.2.-2

Veloceliņa izbūve Saldus-Druva

1.5.2.

2

899 400,00

pašvaldības
budžets

1.5.2.-3

Veloceliņa izbūve gar Kaļķupīti no Zvejnieku
ielas līdz Strauta ielai

1.5.2.

1

188 842,00

pašvaldības
budžets

1.5.2.-4

Veloceliņu izbūve no Strauta ielas līdz Saldus
ezeram

1.5.2.

1

93 700,00

pašvaldības
budžets

1.5.2.-5

Veloceliņu izbūve no Saules ielas tilta līdz
Skrundas ielas tiltam

1.5.2.

2

188 900,00

pašvaldības
budžets

Izbūvēts veloceliņš no Ezera ielas 7 līdz
Zvejnieku ielai
Izbūvēts veloceliņš Saldus-Druva

1.5.3. Veicināt vietējas, reģionālas un nacionālas nozīmes tūrisma produktu attīstību, nodrošinot atzītu novada kultūrvēsturisko vērtību tūrisma infrastruktūras uzlabošanu
1.5.3.-1

Jaunauces muižas pils ēkas atjaunošana un
multifunkcionāla centra izveide

1.5.3.

2

1 500 000,00

pašvaldības
budžets

1.5.3.-2

Veloceliņu tīkla pilnveidošana Saldus pilsētā un
ārpus tās

1.5.3.

2

500 000,00

pašvaldības
budžets

1.5.3.-3

Fasāžu gleznojumi Saldus pilsētā

1.5.3.

2

10 230,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Atjaunota Jaunauces muižas pils ēka un
Valsts budžets izveidots multifunkcionāla centrs,
sakārtojot iekšējo kanalizāciju

ES finanšu
instruments

Pilnveidots veloceliņu tīkls Saldus pilsētā
un ārpus tās, uzstādot norādes

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
veicinot tūrisma attīstību

Apgleznotas 2 fasādes

2. Mūsdienīgas, konkurētspējīgas un drošas uzņēmējdarbības vides attīstība un dažādotas ekonomikas veicināšana (U-Uzņēmējdarbība)
2.1. Komercdarbības vides uzlabošana un attīstība
2.1.1. Sakārtot un attīstīt komercdarbības veikšanai plānotās teritorijas

2.1.1.-1

Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra
revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai

2.1.1.

1

780 000,00

pašvaldības
budžets

2.1.1.-2

Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā
Tirgotāju un Peldu ielu teritorijā

2.1.1.

1

825 000,00

pašvaldības
budžets

Teritorijas revitalizācija Saldus pilsētas Dzirnavu
ielas ražošanas teritorijā

2.1.1.

2.1.1.-3

1

1 124 000,00

2.1.1.-4

Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
pašvaldības autoceļa „Gaļas kombināts –
Straumēni” teritorijā

2.1.1.

1

2.1.1.-5

Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā,
pārbūvējot publisko infrastruktūru Lielās ielas
teritorijā

2.1.1.

1

2 277 000,00

2.1.1.-6

Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā,
pārbūvējot publisko infrastruktūru Kuldīgas
ielas teritorijā

1

2.1.1.

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM
ES finanšu
instruments,
SAM
ES finanšu
instruments,
SAM

Sakārtots Saldus sabiedriskais un
vēsturiskais centrs- teritorija starp Lielo,
Striķu un Rīgas ielām

2017

2019

Atjaunotas Tirgotāju un Peldu ielas

2016

2018

Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un
jaunu uzņēmumu veidošanos Saldus
Saldus
novada pilsētā, izbūvējot inženierkomunikāciju
pašvaldība tīklus laukumā, to sagatavojot apbūvei un
labiekārtošanai
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Saldus
Saldus
novada pilsētas teritorijā, pārbūvējot ielas
pašvaldība

Sakārtota pašvaldības īpašumā esoša
teritorija Dzirnavu ielā

pašvaldības
921 000,00
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

Sakārtots Pašvaldības autoceļš „Gaļas
kombināts – Straumēni”, izbūvēti
maģistrālie tīkli un pievadi

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

Pārbūvēta Lielā iela Saldus pilsētā

pašvaldības
3 120 000,00
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

2017

2019

2016

2017

Saldus PP,
Saldus
novada
pašvaldība

2016

2018

Saldus
novada
pašvaldība

2017

2020

Saldus
novada
pašvaldība

Pārbūvēta Kuldīgas iela Saldus pilsētā
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Sakārtot pašvaldības īpašumā esošo
Saldus
novada teritoriju Dzirnavu ielā uzņēmējdarbības
pašvaldība veicināšanai
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību un
jaunu uzņēmumu veidošanos Saldus
novada teritorijā, izbūvējot
inženierkomunikāciju tīklus laukumā, to
sagatavojot apbūvei un veicot teritorijas
labiekārtošanu
Nodrošināt komfortablu un drošu
satiksmi Saldus pilsētā, pārbūvējot Lielo
ielu
Saldus pilsētas konkurētspējas
paaugstināšana, uzņēmējdarbības vides
pieejamības nodrošināšana, pārbūvējot
Kuldīgas ielu

2.1.1.-7

Revitalizēt teritoriju Saldus novadā, izbūvējot
paralēlo brauktuvi autoceļam A9 Rīga- Liepāja

2.1.1.

2

2.1.1.-8

Publiskās infrastruktūras attīstība Brīvības,
Slimnīcas un Ezera ielu teritorijā
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Saldū

2.1.1.

1

2.1.1.-9

Saimniecības ēkas pārveide Lielā ielā 4 Saldū

2.1.1.

2

pašvaldības
960 000,00
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

2 420 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

50 000,00

pašvaldības
budžets

Pilnveidota satiksmes organizācija un
drošība Saldus novada teritorijā pie ceļa A9
(97-113km)

2018

2020

Saldus PP, Pilnveidot satiksmes organizāciju un
drošību Saldus novada teritorijā
Saldus
novada komercdarbības attīstībai A9 (97-113km)
pašvaldība

Pārbūvēts Brīvības, Ezera, Slimnīcas ielas
krustojums

2016

2018

Nodrošināt pievilcīgu, sasniedzamu
Saldus
novada dzīves telpu, pilnveidojot satiksmes
pašvaldība organizāciju un drošību Saldus pilsētā

Sakārtota iekšpagalma teritorija

2015

2017

Saldus
Sakārtot iekšpagalma teritoriju
novada
pašvaldība

2020

Saldus
infrastruktūru, lai nodrošinātu
novada
uzņēmējdarbību novadā (papildus tabula
pašvaldība

2.1.2. Nodrošināt informācijas apriti par komercdarbības pilnveidošanas iespējām un noieta tirgu
2016.g. nav plānots

2.1.3. Veicināt uz vietējiem dabas resursiem balstītas ražošanas attīstību
2016.g. nav plānots

2.1.4. Veicināt publiskās - privātās partnerības attīstību
2016.g. nav plānots

2.1.5. Atbalstīt inovatīvo ideju realizēšanu uzņēmējdarbībā un uzņēmēju dalību inovatīvos projektos
2016.g. nav plānots

2.1.6. infrastruktūras attīstība, uzņēmēju izglītošana IT jautājumos
2016.g. nav plānots

2.2. Lauku teritorijas attīstības nodrošināšana
2.2.1. Veicināt lauku uzņēmējdarbības dažādošanu un jaunu lauksaimniecības uzņēmumu veidošanos, t.sk. mājražošanas attīstība
2016.g. nav plānots

2.2.2. Sekmēt netradicionālās lauksaimniecības attīstību – ārstniecības augu un maz izplatītu dzīvnieku audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība
2016.g. nav plānots

2.2.3. Nodrošināt un attīstīt sadarbību ar lauku teritorijām komercdarbības attīstības jautājumos
2.2.3.-1

Lauku uzņēmējdarbības un pakalpojumu centra
pieejamība

2.2.3.

2

pašvaldības
4 000 000,00
budžets

Uzlabota pašvaldības prioritāro ceļu
infrastruktūra, izlietojot autoceļa fonda
līdzekļus

ES finanšu
instruments

Uzlabot pašvaldības prioritāro ceļu

2015

nr.1)

2.2.4. Sekmēt uzņēmējdarbības un pakalpojumu pieejamību novada lauku teritorijā
Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Saldus novadā, t.sk.:

2.2.4.-1

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu un Saldus
pagastos

4 400 000,00

2.2.4.

2.2.4.

1

1 511 528,50

ES finanšu
instruments,
SAM

Lauku attīstības
programma

ES finanšu
instruments,
SAM

Sakārtoti pašvaldības autoceļi: Liepājas
šoseja-Ozoli-Bāliņu birze- 3,31km; Lazdu
iela-Brigas-Zvārdes pag. robeža-2,98km;
Lauku attīstības
Kūdras ceļš-Kaplūži-Ēvarži-3,23km; Tālivaldiprogramma
Kražas- 2,18km; Dēnes-Vecvagari-1,89km;
Ulpīši-Naftas bāze-1,96km; KalnakumbriDzintari-1,00km

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

Sakārtoti pašvaldības autoceļi: Kursīši-ZaņaSilaiņi-Kalnenieki-3,98km; Dziras-Meldzere3,50km (projekta robežas sākums no
Lauku attīstības autoceļa P106); Lieldeģi-Kalnmuiža-1,30km
programma (1,06km-2,36km); Brauži-Mazdaģi- 0,75km;
Ezere-Grieze- 3,30km (0,00km-3,30km);
Zvejnieki-P96-2,08km (0,00-2,08km); Ceļš
Kalnāji-Friķi-2,20km

pašvaldības
budžets

pašvaldības
budžets

2.2.4.-2

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes, Ezeres,
Jaunauces un Rubas pagastos

2.2.4.-3

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu
pagastos

2.2.4.

1

672 191,50

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

2.2.4.-4

Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Zaņas un Zvārdes pagastos

2.2.4.

1

731 217,44

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments,
SAM

2.2.4.

1

1 529 507,00

Sakārtoti pašvaldības autoceļi: Aucenieki
līdz Zutēni-Vāne-2,81km; Silmaņu mežs-InciLauku attīstības
Dreimaņi – 1,72km; Centrs-Iernesti –
programma
1,00km (km 1,50-2,50); Dadzīši-Pēķi2,05km(km 0,00-2,05)
Sakārtoti pašvaldības autoceļi: Zvārdes
Lauku attīstības
centrs – Brocēnu l.t. robeža; Kraujasprogramma
Vaboles

3. Pievilcīgas, sasniedzamas un dabai draudzīgas dzīves, darba un atpūtas telpas veidošana un attīstība (V-Vide)
3.1. Novada infrastruktūras renovēšana, būvniecība un attīstība un sasniedzamības uzlabošana
3.1.1. Uzlabot autoceļu un ielu stāvokli un pilnveidot satiksmes organizāciju un drošību

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

2015

2018

Saldus
novada
pašvaldība

Sakārtot grants ceļus uzņēmējdarbības

2018

Novadnieku, attīstībai Novadnieku, Pampāļu, Zirņu un
Pampāļu,
Saldus pagastos
Zirņu un
Saldus
pagasta
pārvaldes

2018

Kursīšu, attīstībai Kursīšu, Nīgrandes, Vadakstes,
Nīgrandes, Ezeres, Jaunauces un Rubas pagastos
Vadakstes,
Ezeres PP
un
Apvienotā
Jaunauces
un Rubas PP

2015

2018

Apvienotā Sakārtot grants ceļus uzņēmējdarbības
Jaunlutriņu attīstībai Šķēdes, Jaunlutriņu un Lutriņu
un Šķēdes pagastos
PP, Lutriņu
PP

2015

2018

Zaņas un
attīstībai Zaņas un Zvārdes pagastos
Zvārdes PP

2015

Sakārtot grants ceļus uzņēmējdarbības

2015

Sakārtot grants ceļus uzņēmējdarbības

Atjaunota Brīvības iela Saldus pilsētā(posmā
Valsts budžets no Skrundas ielas līdz Avotu ielai 0,77km)

3.1.1.-1

Brīvības iela Saldū posmā no Skrundas ielas līdz
Avotu ielai

3.1.1.

1

1 753 000,00

pašvaldības
budžets

3.1.1.-2

Kuldīgas ielas tilta pārbūve Saldus pilsētā

3.1.1.

1

426 861,54

pašvaldības
budžets

3.1.1.-3

Skrundas ielas tilta pārbūve Saldū

3.1.1.

1

1 340 000,00

pašvaldības
budžets

3.1.1.-4

Skolas ielas atjaunošana

3.1.1.

2

633 081,00

pašvaldības
budžets

3.1.1.-5

Slimnīcas, Brīvības, Kalēju, Švelmaņa, Krasta,
Kalna, Strauta ielas apgaismojuma atjaunošana
Saldū

3.1.1.

1

283 431,00

pašvaldības
budžets

3.1.1.-6

Skrundas ielas atjaunošana posmā no Ganību
līdz Striķu ielai, Saldū

3.1.1.

2

680 000,00

pašvaldības
budžets

3.1.1.-7

Saldus novada pilsētas un pagastu ciemu ielu
apgaismojuma atjaunošana un pārbūve

3.1.1.

2

600 000,00

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

3.1.1.-8

Jelgavas-Striķu–Lielās-Kuldīgas ielas krustojuma
pārbūve 2.kārta

3.1.1.

2

2 134 307,72

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

3.1.1.-9

Tilts uz autoceļa Kupšeļi - Dzirnas

3.1.1.

2

145 000,00

pašvaldības
budžets

2015

2016

Nodrošināt komfortablu un drošu
Saldus
novada satiksmi Saldus pilsētā, atjaunojot
pašvaldība Brīvības ielu

2016

2018

Pilnveidot satiksmes organizāciju un
Saldus
novada drošību Saldus pilsētas teritorijā,
pašvaldība pārbūvējot Kuldīgas ielas tiltu

2017

2019

Pilnveidot satiksmes organizāciju un
Saldus
novada drošību Saldus pilsētas teritorijā,
pašvaldība pārbūvējot Skrundas ielas tiltu

2018

2020

Pilnveidot satiksmes organizāciju un
Saldus
novada drošību Saldus pilsētas teritorijā,
pašvaldība atjaunojot Skolas ielu

2016

2018

Atjaunot energoapgādi Slimnīcas,
Saldus
novada Brīvības, Kalēju, Švelmaņa, Krasta, Kalna,
pašvaldība Strauta ielās

2016

2018

Saldus
Atjaunot Skrundas ielu posmā no Ganību
novada līdz Striķu ielai, Saldū
pašvaldība

Atjaunots apgaismojums Saldus pilsētā un
pagastu ciemos

2014

2020

Drošas darba un dzīves telpas veidošana
Saldus
novada Saldus pilsētas un pagastu ciemu
pašvaldība iedzīvotājiem

Sakārtots Jelgavas-Striķu–Lielās-Kuldīgas
ielas krustojums

2018

2020

Uzlabot satiksmes organizāciju Saldus
Saldus
novada vēsturiskajā centrā, sakārtot maģistrālo
pašvaldība ielu pilsētas galveno krustojumu

2016

2018

Saldus
Atjaunot tiltu uz autoceļa Kupšeļi novada Dzirnas
pašvaldība

2017

2020

Saldus
mazinot teritorijas applūšanas un
novada
īpašumu bojājumu draudus Saldus pilsētā
pašvaldība

2015

2016

Saldus
novada
pašvaldība

Pārbūvēta ūdenskritne uz Cieceres upes
Jelgavas ielā

2016

2018

Saldus
Pārbūvēt ūdenskritni uz Cieceres upes
novada
pašvaldība

Ierīkots atkritumu dalītās vākšanas laukums
Saldus pilsētā

2015

2020

Saldus
Attīstīt dalītās atkritumu savākšanas
novada infrastruktūru
pašvaldība

Atjaunots Kuldīgas ielas tilts Saldus pilsētā
Valsts budžets
Atjaunots Skrundas ielas tilts Saldus pilsētā

Atjaunota Skolas iela Saldū

Atjaunota energoapgāde Slimnīcas,
Brīvības, Kalēju, Švelmaņa, Krasta, Kalna,
Strauta ielās
Atjaunota Skrundas iela posmā no Ganību
līdz Striķu ielai, Saldū

Atjaunots tilts uz autoceļa Kupšeļi - Dzirnas

3.1.2. Pilnveidot un attīstīt IKT pakalpojumu, infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
2016.g. nav plānots

3.1.3. Nodrošināt pieejamību dzīves, atpūtas un komercdarbības telpai
3.1.3.-1

Lietus ūdens novades sistēmas sakārtošana un
hidrotehnisko būvju būvniecība Saldus pilsētā

2

pašvaldības
450 000,00
budžets

ES finanšu
instruments

3.1.3.

3.1.3.-2

Veides meža pašvaldības nozīme koplietošanas
meliorācijas sistēmas pārbūve Saldus novadā

3.1.3.

1

467 336,27

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

3.1.3.-3

Ūdenskritnes pārbūve Jelgavas ielā uz Cieceres
upes

3.1.3.

2

59 000,00

pašvaldības
budžets

200 000,00

pašvaldības
budžets

Sakārtota lietus ūdens novades sistēma un
izbūvētas hidrotehniskās būves Saldus
pilsētā
ELFLA

Izveidot lietus ūdens novades sistēmu,

3.2. Vides piesārņojuma samazināšanas, dabas saudzējošas infrastruktūras un mājokļu attīstība
3.2.1. Uzlabot vides un gaisa kvalitāti novadā
2016.g. nav plānots

3.2.2. Nodrošināt visa veida atkritumu (t.sk. bīstamo atkritumu) šķirošanas sistēmas pieejamību
3.2.2.-1

Atkritumu dalītās vākšanas laukuma ierīkošana
Saldus pilsētā

3.2.2.

2

ES finanšu
instruments

3.2.3. Uzlabot un pilnveidot ūdenssaimniecības pakalpojumus un infrastruktūru

3.2.3.-1

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība III
kārta

3.2.3.

1

pašvaldības
2 464 485,65
budžets

ES finanšu
instruments

Sakārtota ūdenssaimniecība Saldus pilsētā.
Lejas, Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas,
Kalēju, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas,
valsts budžets Liepu, Ozolu, Līkā, Māras, Vēja, Veides,
Mežrūpniecības, Krasta, Smilšu, Upes,
Papardes, Jelgavas, Kalnsētas, Pludmales,
Veidenbauma ielas, Bērzu aleja, Mežvidi

Saldus
komunālser Sakārtot ūdenssaimniecību Saldus pilsētā.
Lejas, Rietumu, Pakalnu, Druvas,
viss

2016

2020

Kuldīgas, Kalēju, Satiksmes, Stūru,
Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā, Māras,
Vēja, Veides, Mežrūpniecības, Krasta,
Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas,
Kalnsētas, Pludmales, Veidenbauma ielas,
Bērzu aleja, Mežvidi

3.2.4. Veicināt vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu

3.2.4.-1

Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Nīgrandes
pagasta Kalnu un Nīgrandes ciemos

3.2.4.

1

853 723,09

pašvaldības
budžets

ES finanšu
instruments

Atjaunotas attīrīšanas iekārtas Nīgrandes
pagasta Kalnu un Nīgrandes ciemos

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

2017

2020

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves
Nīgrandes
vidi, samazinot vides piesārņojumu un
PP
ūdenstilpju eitrofikāciju Nīgrandes
pagastā

3.2.4.-2

Ūdenssaimniecības sakārtošana Vadakstes
ciemā

3.2.4.

3

22 500,00

pašvaldības
budžets

Sakārtota ūdenssaimniecība Vadakstes
ciemā

2017

2020

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un
pakalpojumu pieejamības paplašināšana,
nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī
sekmējot ūdens resursu racionālu
izmantošanu Vadakstes pagasta
Vadakstes Vadakstes ciemā. Notekūdeņu
PP
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana un pakalpojumu pieejamības
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu
dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu
un ūdenstilpju eitrofikāciju Vadakstes
ciemā

3.2.5. Rekultivēt un attīstīt degradētās teritorijas
3.2.5.-1

Mājas nojaukšana Rubas ciemā

3.2.5.

1

26 000,00

pašvaldības
budžets

Nojaukta bīstama ēka

2016

2018

Rubas PP

Nojaukt bīstamu ēku

3.2.5-2

Vecās aptiekas ēkas nojaukšana Ezeres pagastā

3.2.5.

2

9 680,00

pašvaldības
budžets

Nojaukta bīstama ēka

2016

2018

Ezeres PP 0309 001, ir saskaņojumi par nojaukšanu

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2016

2016

Nojaukt bīstamu ēku, kad.nr.8448 006

3.2.6. Veicināt aizsargājamo dabas teritoriju ilgtspējīgu attīstību
2016.g. nav plānots

3.2.7. Modernizēt un attīstīt siltumapgādes sistēmu
2016.g. nav plānots

3.2.8. Nodrošināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
2016.g. nav plānots

3.2.9. Renovēt, labiekārtot, attīstīt dzīvojamo fondu un nodrošināt apsaimniekošanu
2016.g. nav plānots

4. Efektīvas publiskās pārvaldes darbība (P-Pārvaldība)
4.1. Novada pārvaldes kapacitātes stiprināšana un novada tēla popularizēšana
4.1.1. Paaugstināt novada pārvaldes darbinieku kompetenci, zināšanu un kvalifikācijas līmeni, kā arī piesaistīt kvalificētus speciālistus
2016.g. nav plānots

4.1.2. Veicināt kvalitātes vadības sistēmu un labas pārvaldības principu ieviešanu pašvaldības pakalpojumus sniedzošajās organizācijās
2016.g. nav plānots

4.1.3. Nodrošināt kvalitatīvus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus publiskos pakalpojumus
2016.g. nav plānots

4.1.4. Veicināt un attīstīt publisko pakalpojumu pieejamību
4.1.4.-1

Administrācijas ēkas Saldū , Avotu ielā 12 telpu
atjaunošana

1

184 000,00

pašvaldības
budžets

Sakārtota administrācijas ēka, atjaunojot
telpas

10 000,00

pašvaldības
budžets

Uzlabota Pašvaldības policijas darbība

Sakārtot administrācijas ēku, atjaunojot
telpas

4.1.5. Modernizēt un attīstīt novada pārvaldes infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi
4.1.5.-1

Aprīkojuma iegāde Pašvaldības policijas darba
vajadzībām

Uzlabot pašvaldības policijas darbu

4.1.6. Veicināt dialogu starp privāto sektoru, NVO un publisko pārvaldi, atbalstīt NVO iniciatīvas
2016.g. nav plānots

4.1.7. Organizēt pasākumus un sekmēt novada tēla popularizēšanu iedzīvotāju vidū
2016.g. nav plānots

4.1.8. E-pārvaldes un elektroniskās datu apmaiņas risinājumu ieviešana
4.1.8.-1

Novērošanas kameru iegāde pašvaldības
policijas darba vajadzībām

4.1.8.

1

6 000,00

pašvaldības
budžets

4.1.8.-2

Optiskā tīkla ierīkošana

4.1.8.

1

40 000,00

pašvaldības
budžets

4.1.8.-3

Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu
attīstība lauku reģionos

4.1.8.

1

550 000,00

Iegādātas un uzstādītas novērošanas
kameras
Ierīkots optiskais tīkls Jelgavas, Rīgas ielā
Saldū
Attīstīti elektroniskie sakari Jaunauces,
Vadakstes, Jaunlutriņu un Šķēdes pagastos
ES finanšu
instruments

4.1.9. Pilnveidot publiskās elektroniskās informācijas pieejamību un digitālo programmu ieviešanu, IKT attīstību lauku teritorijās
2016.g. nav plānots

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

Iegādāt un uzstādīt novērošanas kameras
pilsētas galvenajos satiksmes mezglos
Ierīkot optiskais kabelis
Attīstīt elektroniskos sakarus Jaunauces,

2016

2020

VAS Latvijas Vadakstes, Jaunlutriņu un Šķēdes
valsts radio pagastos
un televīzija
centrs"

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns
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Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

