Uzraudzības ziņojuma par Ērgļu novada attīstības programmas 2013-2019 izpildi 2018.gadā pielikums Nr.2

2.2. Investīciju plāns
Ērgļu novada investīciju plāns 2019.gadam, kas sastāv no pašvaldības investīciju projektu saraksta. Investīciju projekti sagrupēti pa stratēģiskajiem mērķiem, kā arī katram projektam ir norādīta atbilstība
vidēja termiņa prioritātei un rīcības virzieniem.

1

2

PII „Pienenīte”
materiālās bāzes
pilnveidošana

PII „Pienenīte”
infrastruktūras
uzlabošana

PII „Pienenīte” ēku
2.a energoefektivitātes
paaugstināšana

3

J.Zālīša pamatskolas
infrastruktūras
uzlabošana

VTP1.2.
R1.2.1.

VTP1.2.
R1.2.1.

VTP1.2.
R1.2.1.

VTP1.2.
R1.2.1.

Nodrošināt nepieciešamos
materiālus un aprīkojumu
bērnu harmoniskai un
veselīgai attīstībai

Iegādāts metodiskais materiāls bērnu
nodarbībām, nomainītas mēbeles,
pilnveidotas inovatīvās tehnoloģijas,
iegādātas mūsdienīgas rotaļlietas un veikti citi
nepieciešamie pasākumi.

1) Nodrošināta vieta bērnu droša un veselīga
dzīvesveida iemaņu un fizisko spēju attīstībai,
Attīstīt izglītības
kustību apguvei, pašapziņas veidošanās, spēju
infrastruktūru, lai sekmētu
un interešu apzināšanās- iekārtoti bērnu rotaļu
bērnu drošību un
un sporta laukumi; 2) Meliorācijas sistēmas
pilnveidotu vidi, kurā tiek
atjaunošana vai jaunas izveide; 3) Virtuves un
apgūtas nepieciešamās
pagraba pārbūve
prasmes un iemaņas,
padarot to estētiski
pievilcīgāku un ērtāku.
Uzlabota ēkas energoefektivitāte.

Uzlabot telpu
infrastruktūru.

telpu kosmētiskais remonts

5000

5000

35 000

35 000

46 000

46 000

90 000

30 000

2 500

2 500

0

0

Projekta noslēguma
datums

Projekta uzsākšanas
datums

Ārējo finanšu instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

Projekta rezultāts

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Projekta mērķis

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.

SM1 – „Pakalpojumi. Sadarbība. Attīstība”
Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

2018

2018.gadā ir pilnveidota metodiskā
bāze - iegādātas attīstošās
rotaļlietas grupas un papildināts
2018 PII „Pienenīte” vadītājs
metodiskais kabinets ar mācību
līdzekļiem, grāmatām 5000 EUR
vērtībā.

0

0

2018

2018.gadā tika veikta PII
"Pienenīte" Virtuves un pagraba
2018 PII „Pienenīte” vadītājs pārbūve. Tika meklēti un veiktas
sarunas ar meliorācijas proejktu PII
"Pienenīte" izstrādātājiem.

0

60 000

2019

2019 PII „Pienenīte” vadītājs

0

2018

2018

J.Zālīša Sausnējas
pamatskolas direktors

2018.gadā uzlabots skolas iekštelpu
stāvoklis, kā arī uzlabotas
izglītojamo drošības un higiēnas
prasības. Vasarā veikts telpu
kosmētiskais remonts 1600 EUR
vērtībā.

Projekta noslēguma
datums

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

7 500

7 500

0

0

2018

2018

J.Zālīša Sausnējas
pamatskolas direktors

7 000

7 000

0

0

2018

Ērgļu Mākslas un
2018 mūzikas skolas
direktors

20 000

20 000

0

0

2018

Ērgļu Mākslas un
2019 mūzikas skolas
direktors

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Projekta uzsākšanas
datums

Nodrošināt kvalitatīvas
izglītības vides izveidi,
izmantojot mūsdienīgas
tehnoloģijas mācībās un
interešu izglītībā.

Ārējo finanšu instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

VTP1.2.
R1.2.1.

Projekta rezultāts

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

J.Zālīša pamatskolas
materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.
4

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

1) Iegādāts virtuve inventārs;
2) Iegādāti datori, inventārs
3) Iegādāts aprīkojums rotaļu laukumam

5

Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolas
materiāltehniskās bāzes
uzlabošana

VTP1.2.
R1.2.1.

Uzlabot materiāltehnisko
Iegādāts inventārs skolas darbības
bāzi un vidi Ērgļu Mākslas
pilnveidošanai.
un mūzikas skolā.

6

Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolas
infrastruktūras
uzlabošana

VTP1.2.
R1.2.1.

Veicināt mākslas un
mūzikas izglītības
pakalpojumu
paplašināšanu.

Mūzikas nodaļas pārcelšana uz sākumskolas
telpām, to aprīkošana

Pilnveidota materiāltehniskā bāze – datori,
elektroniskais zvans, video kjameras

9 000

9 000

0

7

Ērgļu vidusskolas
materiāltehniskās bāzes
pilnveide

Nodrošināt kvalitatīvas
izglītības vides izveidi,
izmantojot mūsdienīgas
tehnoloģijas mācībās un
interešu izglītībā.

40 000

40 000

0

2018.gadā tika iegādāti inventārs
skolas darbības pilnveidošanai

0

0

Telpu aprīkojuma pilnveidei
2018.gadā tika iegādātas
sākumskolas mēeles 4 mācību
telpām - 80skolēnu galdi un krēsli,
8 atvilkņu bloki, 8 specializētie
sēdeklīši, kā arī 14 garderobes
skapji, 5garderobes plaukti,
ēdināšanas telpas aprīkojums trauku mazgājamā mašīna un
plaukti trauku novietošanai, 100
taburetas. 30345 EUR vērtībā no
pašvaldības līdzekļiem

2018
Pilnveidots kabinetu un koplietošanas telpu
aprīkojumu (sākumskolas mēbeles,
ēdināšanas telpas iekārtas un aprīkojums)

2018.gadā iegādātas iekārtots
bērnudārza rotaļu laukums 3500EUR

2018.gadā iegādāti 1 dators, 4
akustiskās sistēmas, 3video
kameras, projektors 2900 EUR
vērtībā no pašvaldības līdzekļiem.

VTP1.2.
R1.2.1.

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

2018

Ērgļu novada
vidusskolas direktors

Ērgļu vidusskolas
apkārtnes
labiekārtošana

VTP1.2.
R1.2.1.

Izveidot funkcionālu, drošu
un harmonisku mācību un
sadzīves vidi

Veikta skolas apkārtnes labiekārtošana

1)Izveidots vajadzībām atbilstošs tehniskais
projekts

9

Sākumskolas un
vidusskolas
apvienošana vienā ēkā

VTP1.2.
R1.2.1.

Nodrošināt izglītības
pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību, izveidojot
mūsdienu prasībām
atbilstošu izglītības vidi.

84 000

10 000

84 000

0

0

47 500

Projekta noslēguma
datums

Projekta uzsākšanas
datums
2018

2018

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

Teritorijas labiekārtošana – nodalot
skolas pagalmu un autostāvvietu un
noklājot ar bruģa segumu nolietotā
asfalta vietā, iežogojot laukumu
Ērgļu novada
sākumskolas vajadzībām,
vidusskolas direktors
izveidojot zaļās klases terasi,
pārbūvējot galvenās ieejas kāpnes
ar pandusu, iestādot ilggadīgos
stādījumus. 124779 EUR

10 000

47 500

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

1. Telpu pārveidošanas un
teritorijas labiekārtošanas
projektēšana Oškalna ielā 6.
Projekta izmaksas (9982 EUR)
ieļautas kopējās būvniecības
izmaksās

0
2) Nodrošināti nepieciešamie renovācijas
darbi (tualešu pārbūve, ieeju izbūve, durvju
bloku nomaiņa, vienas klases remonts,
virsdrēbju novietošanas vietu un ēdināšanas
vietas izveide, sporta zāles vestibila un
balkona pārveide)

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Projekta rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.
8

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

0

2018

2019

Ērgļu novada
vidusskolas direktors

2.Telpu remonts, izveidojot zonas
atbilstoši sākumskolas un 5. 12.klases vajadzībām– tualešu
pārbūve, durvju bloka
pārvietošana, ēdamtelpas izveide,
sporta zāles vestibila pārveide,
iekārtojot 5. -12. klases garderobi,
un darba kabinetu, balkona
pārbūve, paplašinot deju zāli.
94955 EUR

70 000

0

2018

Projekta noslēguma
datums

Projekta uzsākšanas
datums

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

VTP1.2.
R1.2.2.

Veicināt Latvijas
nacionālās kultūras
mantojuma saglabāšanu
Rūdolfa Blaumaņa
memoriālajā muzejā
„Braki”.

Projekta rezultāts

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Braku muzeja
administratīvās,
krājuma glabātuves un
10
kultūrvēsturisko
materiālu ekspozīcijas
ēkas celtniecība

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

1) Uzceltas jaunas telpas atbilstoši prasībām
un valsts noteikumiem par kultūras
mantojuma saglabāšanu;
2) Paplašinātas muzeja darbības iespējas;

100 000

30 000

3) Palielināts apmeklētāju skaits;

Rūdolfa Blaumaņa
2019 memoriālā muzeja
„Braki” vadītājs

2018.gadā tika veikta cenu aptauja.
Iesniedza divus piedāvājumus, kuri
pārsniedza cenu aptaujas robežas

4) Radītas jaunas darba vietas.

11

Braku muzeja zirgu
staļļa niedru jumta
nomaiņa

12

Braku muzeja drēbju
klēts niedru jumta
atjaunošana, sīklopu
kūts niedru jumta
atjaunošana, lielās kūts
atjaunošana.

VTP1.2.
R1.2.2.

VTP1.2.
R1.2.2.

Veicināt Latvijas
nacionālās kultūras
mantojuma saglabāšanu
Rūdolfa Blaumaņa
memoriālajā muzejā
„Braki”.

Veicināt Latvijas
nacionālās kultūras
mantojuma saglabāšanu
Rūdolfa Blaumaņa
memoriālajā muzejā
„Braki”.

Nomainīt niedru jumtu, radot pievilcīgāku
vidi

Radīta pievilcīgāka vide objektu
apmeklētājiem

12000

2 000

49000

41 000

10 000

10 000

2018

8 000

2019

2018

Rūdolfa Blaumaņa
memoriālā muzeja
„Braki” vadītājs

Rūdolfa Blaumaņa
2019 memoriālā muzeja
„Braki” vadītājs

"Brakos" 2018. gadā tika īstenots
Nacionālā kultūras mantojuma
pārvaldes atbalstīts projekts "Zirgu
staļļa niedru jumta atjaunošana",
kopējais finansējums 11 918,77
EUR (NKMP finansējums 10 000
EUR, Ērgļu novada pašvaldības 1
918,77 EUR).

Projekta noslēguma
datums

Projekta uzsākšanas
datums

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Projekta rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

1) radīta pievilcīga vide muzeja
apmeklētājiem;
Muzeja „Menģeļi”
13 infrastruktūras
uzlabošana

VTP1.2.
R1.2.2.

Atjaunot muzeja ēkām
jumtus, telpas un nomainīt
logus.
2) droša vide muzeja krājumam;

2019

Brāļu Jurjānu
2020 memoriālā muzeja
„Menģeļi” vadītājs

VTP1.2.
R1.2.2.

Ērgļu saieta nama
15 ūdensapgādes sistēmas
remonts

VTP1.2.

Ērgļu saieta nama
16 materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana

VTP1.2.
R1.2.2.

Ērgļu brīvdabas
estrādes asfalta seguma
17 atjaunošana un
apkārtnes
labiekārtošana

R1.2.2.

VTP1.2.
R1.2.2.

2018.gadā veikti saimnieciskie
darbi – atjaunotas klēts un aitu kūts
kāpnes.
Notika sazināšanās ar firmām par
dzīvojamās mājas logu nomaiņas
pakalpojumu. Tika saņemti
Nacionālās Kultūras mantojuma
pārvaldes norādījumi par
nepieciešamās logu inventerizācijas
un izpētes veikšanu.

10 000

0

30 000

150 000

127 500

0

22 500 2018

Ūdensvada cauruļu
remonts apkures telpā,
Uzlabota ēkas ūdensapgāde
aktieru istabās un mūzikas
skolas telpās

15 000

15 000

0

0 2018

2019

Ērgļu novada kultūras
darba organizators

Modernizēt Ērgļu saieta
nama materiāli tehnisko
Pabeigta multimediju centra izbūve (iegādāts
bāzi, radot labākus
tacionārais ekrāns, mikrofoni)
apstākļus pasākumu norisei

15 000

15 000

0

0

2018

2019

Ērgļu novada kultūras
2018.gadā tika iegādāti mikrofoni
darba organizators

Radīt estētiski pievilcīgāku
un drošu vidi brīvdabas
Radīta droša vide mākslas kolektīviem
estrādes teritorijā.

20 000

3 000

0

17 000

2018

40 000

3)iegūta jauna telpa radošajām darbnīcām un
pasākumiem.
Ērgļu saieta nama
fasādes atjaunošana un
14
energoefektivitātes
paaugstināšana

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

Atjaunota saieta nama fasāde.
Atjaunot Ērgļu saieta nama
fasādi, paaugstinot ēkas
energoefektivitāti un radot Uzlabota ēkas energoefektivitāte
estētiski pievilcīgāku vidi.

2019

2019

Ērgļu novada kultūras
darba organizators

2019.gadā tika veikts Ērgļu saieta
Ērgļu novada kultūras
nama skatuves kosmētiskais
darba organizators
remonts 2 500 EUR

Sausnējas bibliotēkas
19
telpu rekonstrukcija

Sausnējas pagasta
muzeja “Līdumi”
20
apkures sistēmas
rekonstrukcija

VTP1.2.
R1.2.2.

VTP1.2.
R1.2.2.

Nodrošināt bibliotēkas
apmeklētājiem
labiekārtotu, mūsdienīgu
un estētisku vidi

15 000

0

12 000

2018

1) izveidotas kāpnes; 2) Veikta durvju
nomaiņa;
15 000

3 000

0

12 000

2018

Projekta noslēguma
datums

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)
3 000

Projekta uzsākšanas
datums

R1.2.2.

Radīt iespēju cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām nokļūt 1) Veikta telpu rekonstrukcija; 2) Izbūvēts
bibliotēkas telpās un lasīt pacēlājs.
preses izdevumus

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

VTP1.2.

Projekta rezultāts

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Ērgļu bibliotēkas telpu
remonts (II kārta) un
18
vides pieejamības
nodrošināšana

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

2019 Bibliotēkas vadītājs

2018.gadā netika veikta aktivitāte,
jo tiek meklētas piemērtoākas
telpas bibliotēkai.

2019 Bibliotēkas vadītājs

2018.gadā tika veikta durvju
nomaiņa, neliels kosmētiskie
remontdarbi, uzsākta grāmatu
plauktu nomaiņa
2018.gadā tika veikta skursteņa
apsekošana un konstatēts, ka ir
nepieciešami papildus izmeklējumu
visai apkures sistēmai

3) Izremontētas un siltinātas otrā stāva telpas.

Nodrošināta droša un
patīkama vide muzeja
apmeklētājiem.

Veikta skursteņu nomaiņa

3 000

3 000

0

0

2018

2019 Muzeja vadītājs

1) Iekārtots sporta laukums (futbola,
volejbola, strītbola un mini golfa laukums,
ekstrēmā siena, vieta spēka vingrojumiem,
ģērbtuves); 2) Iekārtota atpūtas zona
(apstādījumi, soliņi, tualetes, lapenes,
pastaigu celiņi, apstādījumu labirinti, suņu
pastaigu laukums, kiosks, brīvdabas galda
spēles); 3) Izveidota laivu piestātne.

15 000

3 000

0

12 000

2018

2019

Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītājs

1 000

0

0

1 000

2018

2018

Ērgļu slimnīcas
vadītājs

23 000

0

127 000

2018

Ģimenes atbalsta
2019 centra „Zīļuks”
vadītājs

Jumurdas saieta ēkas
21 apkārtnes
labiekārtošana

VTP1.2.
R1.2.2.

Veicināt iedzīvotājiem
saturīgu un veselīgu brīvā
laika pavadīšanu estētiskā
vidē.

Materiāltehniskās bāzes
22 pilnveidošana Ērgļu
slimnīcā

VTP1.3.
R1.3.1.

Uzlabot slimnieku
Iegādāti sanitāri higiēniskajām prasībām
uzturēšanās apstākļus Ērgļu atbilstoši apmeklētāju krēsli, kases aparāts
slimnīcā.
u.c. inventārs.

Ģimenes atbalsta centra
„Zīļuks” ēku
23 rekonstrukcija un
energoefektivitātes
uzlabošana

VTP1.3.
R1.3.1.

Uzlabot bērnu uzturēšanās
1) Ekonomēta enerģija; 2) Telpu
un personāla darba
mikroklimata uzlabošana; 3) Darbinieku un
apstākļus un ekonomēt
klientu sadzīves apstākļu uzlabošana.
siltuma enerģiju.

150 000

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

R1.5.3.

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

Projekta uzsākšanas
datums
2018

Ērgļu novada mārketinga
plāna izstrāde, lai
reklamētu un popularizētu
Ērgļu novadu.

Vilinoša stāsta izveide, uzskatāmu novada
raksturojošo objektu izveide, logo izstrāde.

Veicināt tūrisma
pakalpojumu pieejamību
un daudzveidību.

Izveidoti un saskaņoti tūrisma maršruti
pagastu un novada robežās, kas ir
sasniedzami: 1) ar kājām; 2) ar zirgiem; 3) ar
auto; 4) ar slēpēm; 5) ar suņu pajūgu; 6) ar
velosipēdu. 2) Apzināti unikāli un interesanti
objekti, radoši cilvēki; 3) izveidotas leģendas;
4) apzināti amatnieki, mājražotāji u.c.

10 000

1 500

0

Projekta rezultāts

2 000

300

0

Projekta noslēguma
datums

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

4 000

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

Ērgļu novada
2019 pašvaldības sociālā
dienesta vadītājs

2018

2018.gadā Ērgļu saieta nams
Ērgļu novada
sadarbībā ar Ērgļu Mākslas un
2019 pašvaldības
mūzikas skolu izsludināja ideju
informācijas speciālists
konkursu par ērgļu novada logo

8 500

2018

Sākta maršruta informācijas
Ērgļu novada
apkopošana velomaršrutam, ir
2019 pašvaldības
uzsākst izrtādāt Stūves meridiāna
informācijas speciālists punkta tūrisma maršruts sadarbibā
ar MNF

Projekta uzsākšanas
datums

VTP1.5.

0

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

R1.5.2.

1000

Visu vecuma grupu iedzīvotāju sadarbība,
pilnvērtīga brīvā laika izmantošana un jaunu
iemaņu, prasmju apgūšana.

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Jaunu tūrisma
pakalpojumu un
26
maršrutu izveide, gidu
apmācība

VTP1.5.

5 000

Dienas centra izveide visa
vecuma grupu
iedzīvotājiem.

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Ērgļu novada
25 popularizēšanas
produkta izstrāde

R1.3.1.

Projekta rezultāts

Projekta kopējais budžets
(EUR)

VTP1.3.
24 Dienas centra izveide

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

1 700

Pasākuma “Dienas centra izveide”
īstenošana nav uzsākta, jo šobrīd
nav atrastas piemērotas telpas

27

Projekta nosaukums

Ielu un ietvju remonts
un asfaltēšana Ērgļu
ciemā

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

Projekta mērķis

VTP2.1.
R2.1.1.

Kvalitatīva ielu un ietvju
seguma izveidošana, lai
radītu labvēlīgus apstākļus
attīstībai, uzlabotu
iedzīvotāju pārvietošanās
apstākļus.

1)Kvalitatīva ielu un ietvju seguma izveide.
Kopējais ielu garums - 10 km.
150 000
2) Radīta labvēlīga infrastruktūra
uzņēmējdarbības attīstībai.

75 000

75 000

0

2018

Projekta noslēguma
datums

N.p.k.

SM2 – „Infrastruktūra un vide”
Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
2018
uzturēšanas dienesta
vadītājs

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

Projekta uzsākšanas
datums

Projekta noslēguma
datums

VTP2.1.
R2.1.1.

29

Pašvaldības grants ceļu
pārbūve pasākumā
“Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana
lauku apvidos” saskaņā
ar domes apstiprinātu
ceļu sarakstu prioritārā
secībā

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

VTP2.1.
R2.1.1.

Kvalitatīva ielas seguma
izveidošana., lai radītu
labvēlīgus apstākļus
Ielas grants seguma atjaunošana, grāvju
attīstībai, uzlabotu
rakšana, caurteku ierakšana
iedzīvotāju pārvietošanās
apstākļus.

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Nākotnes ielas remonts
Jumurdas ciemā

Projekta rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

28

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

5 000

2 500

2 500

0

2018

2018

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
uzturēšanas dienesta
vadītājs

Veikta grants ceļu pārbūve prioritārā secībā:
Kvalitatīvas un labvēlīgas
infrastruktūras izveidošana
uzņēmējdarbības
veicināšanai un
apdzīvotības saglabāšanai

Oškalna iela - 0,5 (0,9-1,4) km

467 000

47 000

0

420 000

2018

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
2019
uzturēšanas dienesta
vadītājs

Grīvas – Vārpas 5,1 (0,0-5,1) km

2018

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
2018
uzturēšanas dienesta
vadītājs

2018. gadā Uz Ērgļu novada Ērgļu
pagasta autoceļa Grīvas – Vārpas
un Sausnējas pagasta autoceļa
Sausnēja – Īvāni tiltiem veiktie
būvdarbi, betona aizsargkārtas
atjaunošana un metāla detaļu
antikorozijas apstrāde par kopējo
summu 8997,17

2018

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
uzturēšanas dienesta
vadītājs

2018.gadā tika pārvietota un
atjaunota velosipēda novietne no
Ērgļu saieta nama uz Rīgas ielu 10

1)Tilta remonts.
30

Tilta uz pašvaldības
ceļa Sausnēja - Īvāni
remonts

VTP2.1.

R2.1.1.

31

Velosipēdu novietņu
izveide

VTP2.1.
R2.1.1.

Radīt drošus un labvēlīgus
iedzīvotāju pārvietošanās
apstākļus.

7 500

0

7 500

0

2) Radīta labvēlīga infrastruktūra iedzīvotāju
vajadzībām.

Uzlabot velosipēdu
Izveidota jauna velosipēdu novietne Rīgas
novietošanas apstākļus un
ielā 10
to drošību

500

500

0

0

2018

Projekta noslēguma
datums

Projekta uzsākšanas
datums

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Projekta rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

Veikts grants ceļu atsevišķu posmu remonts
Ērgļu p.: Zarini - Aizpurvi - Veģeri – Ērgļi
6,0 km, Liepupes - Jaunzemi – Veseri 4,84
km,
Katrīnas skola – Baltklāvi 1,40 km,
Katrīna - Danderi – Vāķēni 5,25 km,

32

Pašvaldības grants ceļu
remonts

VTP2.1.
R2.1.1.

Bērzlīči – Lempēni 1,20 km,
Kvalitatīva seguma
izveidošana, lai radītu
Ērgļi – Ziedugravas 0,80 km
labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai Jumurdas p.: Cirsti - Viesakas – Pūpoli 8,51
km.

30 000

0

30 000

0

2019

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
2019
uzturēšanas dienesta
vadītājs

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
uzturēšanas dienesta
vadītājs

2018. gadā tika remontēti
pašvaldības grants ceļi par kopējo
summu 18435 Eur.

Sausnējas p.: Ziediņi – Panķēni 4,7 km,
Sidrabiņi – Bārkaiži 2,8 km,
Sidrabiņi – Niedrēni 1,6 km,
Ģibuļi – Ozolkalns 1,9 km,
Sausnēja – Īvāni 3,0 km.

33

Sabiedrisko tualešu
izvietošana

34

Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
rekonstrukcija Ērgļu
ciemā (II kārta) SAM
3.3.1.

VTP2.1.
R2.3.2.

VTP2.2.
R2.2.1.

Veikta sabiedrisko tualešu izvietošana
Uzlabot iedzīvotāju ērtību pašvaldībai piederošajās publiskajās
teritorijās
Uzlabot ūdensapgādi un
kanalizāciju Ērgļu ciemā
un radīt labvēlīgus
apstākļus uzņēmējdarbības
uzsākšanai un attīstībai

10 000

10 000

0

0

2018

1 300 000

195 000

0

1 105 000

2018

2019

1)Rekonstruēta kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēma Ērgļos;
2) Radīta labvēlīga infrastruktūra
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

2019 SIA „ŪDAS”

2018. gadā uzstādīta sabiedriskā
tualete Blaumaņa ielā 2D par
kopējo summu 4793,29 Eur

36

Siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija sociālās
aprūpes centrā
„Kastaņas”

37

Ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana un telpu
atjaunošana sociālās
aprūpes centrā
„Kastaņas”

38

Pašvaldībai piederošo
teritoriju
labiekārtošana

R2.2.1.

VTP2.2.
R2.2.2.

VTP2.2.
R2.2.2.

VTP2.3.
R.2.3.2.

Izveidot ērtu un
ugunsdrošu apkures
sistēmu.

Veikt ēkas fasāžu
atjaunošanu un siltināšanu.
Veikta iekštelpu
atjaunošana.

Ērta un ugunsdroša apkures sistēma.

Uzlaboti ēkas siltumtehniskie rādītāji un
vizuālais izskats. Radīta ērta un pievilcīga
vide sociālā aprūpes centra iemītniekiem un
darbiniekiem.

0

0

2018

2019

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

7 500

0

42 500

2019

Ērgļu novada
2019 pašvaldības SAC
vadītājs

300 000

255 000

0

45 000

2018

Ērgļu novada
2019 pašvaldības SAC
vadītājs

20 000

20 000

Labiekārtots stāvlaukums pie Sauleskalna
kapiem;

15 000

15 000

15 000

15 000
0

4 500

4 500

0

2018

2019

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītājs

50 000

Atjaunots Slimnīcas parka gājēju celiņš;

Uzlabots segums bērnu rotaļu laukumos
Izveidot vizuāli pievilcīgas, Slimnīcas parkā un skvērā pie Blaumaņa
ielas, uzstādītas jaunas iekārtas,
labiekārtotas publiski
pieejamās pašvaldības
Atjaunota zaļā zona Rīgas un Parka ielas
teritorijas.
krustojumā, labiekārtotas puķu dobes
Piebalgas un Lauksaimniecības ielas
krustojumā, labiekārtotas zaļo zonu teritorijas
Sauleskalna kapos, Rīgas ielā 10, estrādē,
Zaļā ielā, Rīgas ielā

Projekta noslēguma
datums

12 000

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

12 000

Projekta uzsākšanas
datums

Uzlabot ūdensapgādi
1)Rekonstruēti artēziskie urbumi “Gaitas” un
Jumurdas ciemā un radīt “Darbnīcas”;
labvēlīgus apstākļus
uzņēmējdarbības attīstībai
un iedzīvotāju labklājībai 2) Radīta labvēlīga infrastruktūra
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

VTP2.2.

Projekta rezultāts

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

“Ūdensapgādes un
notekūdeņu sistēmu
pilnveide un attīstība
atbilstoši iedzīvotāju un
vides kvalitātes
prasībām Jumurdas
pagastā

Projekta mērķis

Projekta kopējais budžets
(EUR)

N.p.k.
35

Projekta nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
uzturēšanas dienesta
vadītājs

2018 gadā tika uzstādītas jaunas
iekārtas Slimnīcas parka bērnu
laukumā par kopējo summu
4716,20 EUR.
Tika labiekārtota puķu dobe Rīgas
un Parka ielas krustojumā,
labiekārtota puķu dobe Piebalgas
un Lauksaimniecības ielas
krustojumā, izveidotas jaunas puķu
dobes Zaļā ielā, Rīgas ielā 10,
Estrādē par kopējo summu 890
Eur.

1) Paaugstināta ēku energoefektivitāte visās
ēkās; 2) Kosmētiskais remonts kāpņu telpās
"Gaitās"; 3) Skursteņa remonts "Gaitās"; 4)
Jumta rekonstrukcija "Līdumos", "Apgaitās".

60 000

40

Kapliču labiekārtošana

VTP2.4.
R2.4.2.

Labiekārtot novada
kapličas.

Veikts kapliču remonts Sausnējas, Liepkalnes
un Runakalna kapos Sausnējas pagastā.

35 000

41

Publisko peldvietu
ierīkošana sadarbībā ar
zemes īpašniekiem

VTP2.3.
R2.3.2.

42

Pašvaldībai piederošo
degradēto vai stipri
bojāto ēku atjaunošana
vai nojaukšana,
pieļaujot iespēju
teritoriju nodot
uzņēmējdarbības
uzsākšanai

Jumurdas ezera
apsaimniekošanas plāna
izstrāde. LVAF projektu
43
konkurss aktivitātē
"Publisko ūdeņu
pārvaldība"

VTP2.3.
R2.3.3.

Ierīkotas labiekārtotas publiskās peldvietas ar
Veikt Vecmuižas ezera
ģērbtuvēm, tualetēm, laipām, nojumēm,
izpēti. Ierīkot labiekārtotas
ugunskura vietām, auto stāvlaukumiem,
publiskās peldvietas
sporta laukumiem u.c. infrastruktūru

Degradēto teritoriju
sakopšana un iespēju
piedāvāšana
uzņēmējdarbībai

Rekonstruētas (vai nojauktas) pašvaldībai
piederošās ēkas – grausti Ērgļos: Parka ielā 6,
Cēsu ielā 19, Ērgļu pagasta “Brakos”,
Sausnējas pagasta “Sarmās”.

18 000

300 000

Projekta noslēguma
datums

Paaugstināt dzīvojamā
fonda energoefektivitāti.

Projekta uzsākšanas
datums

VTP2.4.
R2.4.1.

Ārējo finanšu
instrumentu
līdzfinansējums (EUR)

Projekta kopējais budžets
(EUR)

39

Pašvaldības pārvaldībā
esošā dzīvojamā fonda
sakārtošana Jumurdas
pagastā

Valsts līdzfinansējums
(EUR)

Projekta rezultāts

Projekta nosaukums

Pašvaldības
līdzfinansējums (EUR)

Projekta mērķis

N.p.k.

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātei un
rīcības
virzieniem

9 000

0

51 000

2018

2019

Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītājs

2018.gadā “Gaitās” veikta
skursteņu demontāža. Pašvaldības
finansējums EUR 1989,86.

0

29 750

2018

2019

Sausnējas pagasta
pārvaldes vadītājs

2018.gadā tika veikti mazi
remontdarbi

5 250

Atbildīgā institūcija
un kontaktpersona

3 000

0

15 000

2018

Ērgļu novada
pašvaldības ceļu
2019
uzturēšanas dienesta
vadītājs

50 000

0

250 000

2018

Ērgļu novada
2019 pašvaldības
izpilddirektors

0

0

10 000

2018

2019

Izpildes/neizpildes, termiņa
izmaiņu skaidrojums par laika
periodu no 01.01.- 31.12.2018.

VTP1.4.
R1.4.3.

VTP2.3.
R2.3.2.

Veikt Jumurdas ezera
izpēti. Izstrādāt
Izstrādāts plānošanas dokuments
apsaimniekošanas plānu.

10 000

Jumurdas pagasta
pārvaldes vadītājs

2018.gadā ir uzsākta Jumurdas
ezera izpēte, ekspluatācijas
noteikumu izstrāde.

