TALSU NOVADA
ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA
2021. – 2027. GADAM
INVESTĪCIJU PLĀNS

2021

Ievads
Talsu novada Attīstības programma (turpmāk – Attīstības programma) ir vidēja termiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un
rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas
attīstības nolūkos.
Attīstības programma izstrādāta, ievērojot Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. – 2040. gadam (turpmāk – IAS) projektu un izvērtējot nacionālā līmeņa, Kurzemes
plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību - Kuldīgas, Ventspils un Tukuma novada
plānošanas dokumentus.
Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Investīciju plāns, kas ir viena no četrām
plānošanas dokumenta sadaļām.

Stratēģiskā
daļa

Investīciju
plāns

Rīcības plāns

Īstenošanas
uzraudzības
un
novērtēšanas
kārtība

Attēls 1: Talsu attīstības programmas 2021. - 2027. gadam struktūra

Investīciju plānā ietverti ieguldījumi laika posmā no 2022. līdz 2024. gadam, kuri
nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskajā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības
plānā iekļautos pasākumus un aktivitātes, kā arī iekļauti esošie uzsāktie investīciju projekti
(2021. gadā).
Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investīciju plāns, ievērojot tā izpildi un ikgadējo
apstiprināto pašvaldības budžetu.
Investīciju plāns ietver šādu informāciju:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Projekta numurs un nosaukums,
Īstenošanas teritorija,
Indikatīvā summa (EUR),
Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums),
Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji,
Plānotais laika posms (Uzsākšanas gads un realizācijas termiņš),
Atbildīgie par projekta īstenošanu.

2

Talsu novada attīstības programma 2021. - 2027. gadam, INVESTĪCIJU PLĀNS 2022. - 2024. GADAM
Plānotais laika posms

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)
Īstenošanas teritorija
Nr. p.k. Projekta nosaukums

(pilsēta, pagasts,

Indikatīvā summa (EUR)

novads)

1
2

Tilta pār Stendes upu Pastendē pārbūve
Ģibuļu pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras

Ģibuļu pagasts
Ģibuļu pagasts

586500
120000

Pašvaldības budžets ESI fondu un
(vai iesniedzēja

cits ārējais

finansējums)

finansējums

Atbildīgie par

Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to

Valsts
finansējums

Cits

(vai

finansējums

rezultatīvie rādītāji

Uzsākšanas

Realizācijas

gads

termiņš

projekta
īstenošanu

aizdevums)

586500

Pārbūvēts tilts pār Stendes upi Pastendē 590 m2 platībā

2021.

2022.

120000

nodrošinot pārvietošanās iespēju gājējiem un transportam.
A.Pumpura ielai Spārē izbūvēts apgaismojums. Atjaunots ceļš

2022.

2024.

atjaunošana un pārbūve

Ģibuļu pagasta
pārvalde, APPVN

"Mazspāre – Jēču tilts". Atjaunots ceļš "Līgotņi- Puškaiši",

Ģibuļu pagasta
pārvalde

"Lejnieki - Mežklabji", "Pastende - Kapteiņi", tai skaitā Pastendes
ciema robežās veikta dubultā virsmas apstrāde. Nobruģēts
pievadceļš uz Spāres muižu.
3

Laidzes pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras

Laidzes pagasts

15000

15000

Atjaunots Laidzes ceļa segums posmā "Kalmes"- "Dīķi".

2022.

2022

Laucienes pagasts

55575

55575

Atjaunots ceļa "Noriņi – Būriņi" posms (50 m). Atjaunots ceļa

2023.

2023.

2022.

2022.

2023.

2023.

2022.

2024.

Atjaunota planējamā kārta atsevišķos posmos grants autoceļiem 2022.

2024.

atjaunošana un pārbūve
4

Laucienes pagasta ceļu, ielu un laukumu

pārvalde

infrastruktūras atjaunošana un pārbūve
5

Laucienes pagasta ceļu, ielu un laukumu

"Garlene – Paisumi" posms (100 m).
Laucienes pagasts

20000

20000

Veikta daļēja ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED Laucienes

infrastruktūras atjaunošana un pārbūve
6

Rojas pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras

Rojas pagasts

54000

54000

Atjaunots ielu apgaismojums Selgas ielas posmā, Plūdoņa ielā,

Rojas pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras

800000

800000

Lībagu pagasts

29000

29000

240000

560000

Pārbūvēts un izbūvēts Rojas ostas sauszemes pievadceļš.

Lībagu pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras

Rojas pagasta
pārvalde

atjaunošana un pārbūve
8

Laucienes pagasta
pārvalde

Miera ielā, Akas ielas posmā, Jaunkunčos.
Rojas pagasts

Laucienes pagasta
pārvalde

ciema centrā gar autoceļu Talsi - Sloka.

atjaunošana un pārbūve
7

Laidzes pagasta

Rojas pagasta
pārvalde

atjaunošana un pārbūve

"Ābeļi - Villas", "Lībagu vecā skola - Podnieki", "Kampari -

Lībagu pagasta
pārvalde

Lejaslāči - Brancas", "Vēveri - Vīceži", "Mazsproģi - Jaunpagasts",
"Vīceži - Bērzkalni - Garupes - Mariņi", "Selekcija - Atmatas Dreimaņi", "Drabeņi - Birzmaļi - Budas", "Liepkalni - Prāmnieki".
9

Talsu pilsētas ielu infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

80000

80000

Izbūvēts gājēju celiņš Avotu ielā posmā no Darba ielas līdz

2022.

2023.

2022.

2023.

1.maija ielai, lai nodrošinātu drošu piekļuvi PII "Pīlādzītis".
10

Talsu pilsētas ielu infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

95000

95000

Veikta apstrāde ar šķembu un bitumena maisījumu Strautu,

Talsu pilsētas
pārvalde

Linduļa, Ķiršu, Dzirnavu, Vīksmas, Gobu, Ausekļa, Stadiona un

Talsu pilsētas
pārvalde

daļai Rūpniecības ielai.
11

Tilta pār Abavas upi Sabilē pārbūve

Sabiles pilsēta

3 348 150

3 348 150

Veikta tilta pār Abavu un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve

2022.

2023.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta

3350 m2 platībā.

pārvalde
12

Stendes pilsētas ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras Stendes pilsēta

42000

42000

Veikta dubultā virsmas apstrāde Renču ielas posmam.

2023.

2023.

25000

25000

Atjaunota Pļavu iela (500 m), Asaru iela (156 m), Smilšu iela (1132 2022.

2023.

atjaunošana un pārbūve
13

Stendes pilsētas
pārvalde

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta ceļu, ielu un Valdemārpils pilsēta
laukumu infrastruktūras atjaunošana un pārbūve

m) un Leišu iela (1000 m) Valdemārpilī.

Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas
pagasta pārvalde

14

Valdgales pagasta ceļu, ielu un laukumu

Valdgales pagasts

25000

25000

infrastruktūras atjaunošana un pārbūve
15

Laucienes pamatskolas filiāles “Dursupes skola”
Lībagu sākumskolas teritorijas labiekārtošana

2022.

pagasta pārvaldes ēkas Pūņās.
Laucienes pagasts

23000

23000

einfrastruktūras atjaunošana
16

Atjaunota piebrauktuve un lietusūdeņu novadīšanas sistēma pie 2022.
Atjaunots ēdnīcas ēkas jumts, izbūvēts vējtveris, izremontēta

pārvalde
2022

2023.

Labiekārtota pirmsskolas iestādes teritorija un labiekārtoti rotaļu 2023.

2023.

Lībagu sākumskola

2022.

2024.

PII "Ķipars",

2023.

2024.

PII "Ķipars"

2022.

2024.

Pastendes

ēdamzāle, atjaunota fasāde.
Lībagu pagasts

50000

50000

Valdgales pagasta
Laucienes
pamatskola

laukumi.
17

Pastendes PII “Ķipars” teritorijas labiekārtošana

Ģibuļu pagasts

70000

70000

Izveidoti aktivitāšu centri bērnu rotaļu laukumos - šūpoles,
slidkalniņi, u.c.aktivitāšu objekti. Veikta teritorijas žoga nomaiņa
un celiņu atjaunošana.

18

Pastendes PII “Ķipars” infrastruktūras atjaunošana

Ģibuļu pagasts

50000

50000

Atjaunotas ēkas apkures un ūdens sistēmas un galvenās ieejas
vējtveris.

19

Pastendes pamatskolas infrastruktūras atjaunošana

Ģibuļu pagasts

160000

160000

Veikta skolas ēkas rietumu puses fasādes un kāpņu atjaunošana.
Veikta iekštelpu atjaunošana (elektroinstalācija, klašu telpas).

20

Laidzes PII “Papardīte” teritorijas labiekārtošana

Laidzes pagasts

30000

30000

Labiekārtots rotaļu laukums atsevišķām grupām.

pamatskola
2022.

2023.

PII "Papardīte"

Plānotais laika posms

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)
Īstenošanas teritorija
Nr. p.k. Projekta nosaukums

(pilsēta, pagasts,

Indikatīvā summa (EUR)

novads)

Pašvaldības budžets ESI fondu un
(vai iesniedzēja

cits ārējais

finansējums)

finansējums

Atbildīgie par

Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to

Valsts
finansējums

Cits

(vai

finansējums

rezultatīvie rādītāji

Uzsākšanas

Realizācijas

gads

termiņš

projekta
īstenošanu

aizdevums)

21

Talsu PII “Pīlādzītis” teritorijas labiekārtošana

Talsu pilsēta

28886

28886

Nobruģēti celiņi, saimniecības pagalmā ieklāts asfalts.

2022.

2023.

PII "Pīlādzītis"

22

Talsu PII “Pīlādzītis” teritorijas labiekārtošana

Talsu pilsēta

40000

40000

Labiekārtots sporta laukums.

2023.

2023.

PII "Pīlādzītis"

23

Pūņu PSK pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošana

Valdgales pagasts

25000

25000

Veikta ēkas ārējās fasādes atjaunošana.

2023.

2024.

Pūņu pamatskola

24

Valdemārpils PII “Saulstariņš” teritorijas labiekārtošana Valdemārpils pilsēta

30000

30000

Veikta PII “Saulstariņš” teritorijas labiekārtošana, atjaunotas

2022.

2022.

PII "Saulstariņš"

rotaļu ierīces un nomainīti ieejas vārti.
25

Valdemārpils PII “Saulstariņš” infrastruktūras

Valdemārpils pilsēta

90000

90000

PII “Saulstariņš” ēka pievienota centrālās apkures sistēmai.

2022.

2023.

Sabiles pilsēta

3400000

3400000

Uzbūvēta Sabiles PII "Vīnodziņa" ēka 120 bērniem Sabilē

2022.

2023.

atjaunošana
26

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Sabilē

Ventspils ielā 17b.

PII "Vīnodziņa",
Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde, APPVN

27

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Vandzenē

Vandzenes pagasts

2000000

2000000

Uzbūvēta PII “Zīlīte” ēka 90 bērniem Vandzenes ciemā.

2023.

2024.

PII "Zīlīte",
Vandzenes pagasta
pārvalde, APPVN

28

Virbu sākumskolas infrastruktūras atjaunošana

Virbu pagasts

20932

20932

Atjaunots jumta segums Virbu sākumskolas ēkai (atsevišķām

2022.

2022.

Virbu sākumskola

2023.

2023.

Laucienes

daļām).
29

Laucienes pamatskolas teritorijas labiekārtošana

Laucienes pagasts

30000

30000

Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un ierīkots bērnu
atpūtas un rotaļu laukums pie Laucienes pamatskolas.

pamatskola

30

Sabiles pamatskolas infrastruktūras atjaunošana

Sabiles pilsēta

164900

164900

Atjaunotas skolas telpas.

2023.

2024.

Sabiles pamatskola

31

Talsu pamatskolas pārbūve

Talsu pilsēta

2401480

2401480

Veikta Talsu pamatskolas pārbūve, tai skaitā skolas paplašināšana 2022.

2023.

Talsu pamatskola

izbūvējot sporta zāles piebūvi un jaunas mūzikas novirziena
klases.
32

Talsu pamatskolas infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

1000000

1000000

Atjaunots sporta laukums, veikta teritorijas labiekārtošana.

2024.

2024.

Talsu pamatskola

33

Valdemārpils vidusskolas infrastruktūras atjaunošana

Valdemārpils pilsēta

700000

700000

Pārbūvēts sporta laukums.

2022.

2024.

Valdemārpils

34

Talsu novada sporta skolas materiālās bāzes

Talsu pilsēta

50000

50000

Iegādāts jauns mikroautobuss.

2022.

2022.

100000

100000

Izveidota laivu bāze pie Vilkmuižas ezera. Skolas vajadzībām

2022.

2024.

vidussola
pilnveidošana
35

Talsu novada
sporta skola

Talsu novada sporta skolas infrastruktūras uzlabošana Talsu pilsēta

atjaunots asfalta segums sporta laukumā Mīlenbaha ielā 32a un

Talsu novada
sporta skola

izveidots multifunkcionāls asfaltēts 1,2 km aplis.
36

Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas

Valdemārpils pilsēta

45000

45000

infrastruktūras atjaunošana
37

Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas
Balgales pagasta kultūras un sporta infrastruktūras

Valdemārpils pilsēta

35000

35000

Sabiles kultūras nama ēkas pārbūve

2023.

Valdemārpils MMS

Veikta siltumtrases izbūve uz Valdemārpils Mūzikas un mākslas

2022.

2023.

Valdemārpils MMS

2023.

2023.

Balgales pagasta

skolas ēku un apkures sistēmas izbūve Lielajā ielā 28.
Balgales pagasts

40000

40000

atjaunošana un modernizēšana
39

2023.

atjaunošana.

infrastruktūras atjaunošana
38

Veikta Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas jumta seguma

Labiekārtota Dursupes brīvdabas estrādes teritorija, atjaunotas
Balgales pagasta pārvaldes un tautas nama ēkas piebūves.

Sabiles pilsēta

1118918

1118918

pārvalde

Veikta Sabiles kultūras nama ēkas (jaunā ēkas daļa) Ventspils ielā 2021.

2022.

14, Sabilē pārbūve.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pāarvalde

40

Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras

Ģibuļu pagasts

30000

30000

Izveidots āra trenažieru laukums Pastendē.

2023.

2024.

atjaunošana un izveide Ģibuļu pagastā

Ģibuļu pagasta
pārvalde

41

Ēkas "Noliktava" Skolas ielā 1, Pastendē atjaunošana

Ģibuļu pagasts

200000

200000

Atjaunota ēka "Noliktava", Skolas ielā 1, Pastendē.

2023

2024

42

Ģibuļu pagata pārvaldes ēkas Skolas ielā 2, Pastendē

Ģibuļu pagasts

150000

150000

Nomainīts jumta segums un nosiltināta Ģibuļu pagata pārvaldes

2023

2024

Izbūvēts tenisa laukums un izveidots rotaļu laukums pludmalē pie 2024.

2024.

Ģibuļu pagasta
pārvalde

siltināšana un jumta nomaiņa
43

Aktīvās atpūtas, sporta ārtelpas infrastruktūras
atjaunošana un izveide Valdemārpils pilsētā un
Ārlavas pagastā

ēkas Skolas ielā 2, Pastendē.
Valdemārpils pilsēta

56000

56000

Sasmakas ezera.

Ģibuļu pagasta
pārvalde
Valdemārpils
pilsētas un Ārlavas
pagasta pārvalde

Plānotais laika posms

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)
Īstenošanas teritorija
Nr. p.k. Projekta nosaukums

(pilsēta, pagasts,

Indikatīvā summa (EUR)

novads)

44

Transporta infrastruktūras izbūve jaunu apbūves

Talsu pilsēta

Pašvaldības budžets ESI fondu un
(vai iesniedzēja

cits ārējais

finansējums)

finansējums

Atbildīgie par

Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to

Valsts
finansējums

Cits

(vai

finansējums

rezultatīvie rādītāji

Uzsākšanas

Realizācijas

gads

termiņš

Veikta Līdaku ielas (276 m) un Līņu ielas (120 m) izbūve.

2022.

2023.

īstenošanu

aizdevums)

180000

180000

107434

67434

40000

0

0

Labiekārtota Laidzes ezera krastmala un pieguļošā teritorija.

2021.

2023.

27000

0

0

Izbūvēts putnu vērošanas tornis īpašumā "Mazsaliņas".

2023.

2024.

Labiekārtots Laucienes ciema centrs, skvērs, izbūvēts gājēju

2023.

2023.

teritoriju nodrošināšanai Talsu pilsētā
45

projekta

Talsu pilsētas
pārvalde

Pieejamības uzlabošana pie publiskajiem ūdeņiem un Laidzes pagasts
atpūtas vietu labiekārtošana

Laidzes pagasta
pārvalde

46

Publisko teritoriju labiekārtošana Ķūļciema pagastā

Ķūļciema pagasts

30000

3000

47

Publisko teritoriju labiekārtošana Laucienes pagastā

Laucienes pagasts

20000

20000

Ķūļciema pagasta
pārvalde

celiņš, sakārtots ceļu segums, apzaļumota teritorija.

Laucienes pagasta
pārvalde

48

Publisko teritoriju labiekārtošana Stendes pilsētā

Stendes pilsēta

51816

51816

Izveidots tirgus laukums Brīvības ielā 28, Stendē.

2023.

2023.

49

Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā

Talsu pilsēta

715000

715000

Atjaunots Talsu tirgus jumts, fasāde un iekštelpas.

2021.

2023.

50

Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā

Talsu pilsēta

1559231

1559231

Veikti Ķēniņkalna un pieminekļa “Koklētājs” apkārtnes

2021.

2022.

2022.

2023.

2023.

2024.

Stendes pilsētas
pārvalde
Talsu pilsētas
pārvalde, APPVN

0

1105000

0

labiekārtošanas darbi, apgaismojuma ierīkošana.
51

Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā

Talsu pilsēta

120000

120000

Atjaunots stāvlaukums un labiekārtota teritorija pie Talsu

pārvalde, APPVN

Galvenās bibliotēkas un Bērnu un jauniešu centra.
52

Publisko teritoriju labiekārtošana Vandzenes pagastā

Vandzenes pagasts

35000

35000

Veikta būvniecības dokumentācijas aktualizācija un sadalīšana

Talsu pilsētas
Talsu pilsētas
pārvalde, APPVN

kārtās. Labiekārtota Vandzenes ciema centra teritorija, iztīrīts

Vandzenes pagasta
pārvalde

dīķis, izvietoti soliņi, izbūvēta laipa, lapene.
53

Publisko teritoriju labiekārtošana Vandzenes pagastā

Vandzenes pagasts

60000

60000

Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija un atjaunots bērnu 2022.

2024.

rotaļu laukums pie Vandzenes tautas nama.
54

Publisko teritoriju labiekārtošana Mērsraga pagastā

Mērsraga pagasts

50000

50000

Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, lai nodrošinātu

Vandzenes pagasta
pārvalde

2022.

2024.

piekļuvi jūrai no pagasta centra, izbūvētu laipas un sabiedrisko

Mērsraga pagasta
pārvalde

tualeti.
55

Kultūras infrastruktūras atjaunošana Mērsraga

Mērsraga pagasts

70000

70000

Veikta skatuves piekares tehnikas apsekošana un tās atjaunošana. 2024.

2024.

Rojas pagasts

90000

90000

Atjaunotas Valgalciema stāvlaukuma laipas, Rojas pludmales

2023.

2023.

2022.

2024.

KSAN

pagastā
56

Publisko teritoriju labiekārtošana Rojas pagastā

pārvalde
laipas uz molu un laipas Kolkas virzienā.

57

Talsu sporta nama infrastruktūras atjaunošana

Mērsraga pagasta

Talsu pilsēta

530000

530000

Veikta jumta atjaunošana un sporta nama inženiertīklu

Rojas pagasta
pārvalde

atjaunošana. Veikta LED apgaismojuma uzstādīšana Talsu sporta
namā.
58

Talsu sporta halles infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

45000

45000

Veikta LED apgaismojuma uzstādīšana Talsu sporta hallē.

2022.

2023.

KSAN

59

Kinoteātra “Auseklis” infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

50000

50000

Veikta ēkas fasādes atjaunošana.

2023.

2024.

Kinoteātris

60

Talsu novada muzeja infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

47400

47400

Atjaunotas muzeja telpas, logi, atjaunota krājuma ēkas ārējā

2022.

2024.

Izstrādāta tehniskā dokumentācija un veikti ēkas betona apmales 2023.

2023.

"Auseklis"
galerija.
61

Talsu novada muzeja infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

70000

70000

Talsu novada
muzejs

izbūves darbi, pamatu konstrukciju hidroizolācija, lietus ūdens

Talsu novada
muzejs

novadīšanas sistēmas izbūve, jumta seguma atjaunošana.
62

Talsu novada muzeja infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

20000

20000

Veikta fasādes koka kāpņu demontāža, hidroizolācijas ierīkošana, 2021.

2023.

koka kāpņu izbūve.
63

Bibliotēku infrastruktūras atjaunošana Sabilē

Sabiles pilsēta

30000

30000

Atjaunotas Sabiles bibliotēkas telpas, piemērojot tās bērnu

Talsu novada
muzejs

2022.

2022.

nodaļas vajadzībām.

Sabiles pilsētas un
Abavas pagasta
pārvalde

64

Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma

Strazdes pagasts

60000

Talsu novads

150000

Veikta objekta “Aptiekas māja” jumta pārbūve Strazdes ciemā.

2023.

2023.

Izremontēti 7 dzīvokļi Talsos: Celtnieku iela 8-35, Darba iela 19-

2022.

2023.

atjaunošana Strazdē
65

Pašvaldības īres dzīvokļu atjaunošana

Strazdes pagasta
pārvalde

150000

Saimnieciskā

29, Andreja Pumpura iela 9-11. Valdemārpilī: Parka iela 1-6.

nodrošinājuma

Lībagu pag. Mundigciemā: “Saulstari” – 17; Stendē: Nākotnes iela

nodaļa, APPVN

8-11, Sabilē: Smilšu iela 4-17.

Plānotais laika posms

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)
Īstenošanas teritorija
Nr. p.k. Projekta nosaukums

(pilsēta, pagasts,

Indikatīvā summa (EUR)

novads)

66

Talsu 2.vidusskolas energoefektivitāte un pārbūve

Talsu pilsēta

4000000

Pašvaldības budžets ESI fondu un
(vai iesniedzēja

cits ārējais

finansējums)

finansējums

600000

3400000

Atbildīgie par

Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to

Valsts
finansējums

Cits

(vai

finansējums

rezultatīvie rādītāji

Uzsākšanas

Realizācijas

gads

termiņš

2022.

2023.

projekta
īstenošanu

aizdevums)
Veikti Talsu 2.vidusskolas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas un telpu pārbūves darbi K.Mīlenbaha ielā 28,

Talsu 2.vsk., APPVN,
Izglītības pārvalde

K.Mīlenbaha ielā 32.
67

Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izveide Sabiles pilsēta

1000000

150000

850000

Izbūvēts skatu tornis un laipas Abavas upes krastā, atjaunotas

Natura 2000 teritorijā Sabilē

2022.

2023.

dabas takas, ierīkotas atpūtas vietas un stāvlaukumi, cita vides

APPVN, Sabiles
pilsētas pārvalde

infrastruktūra.
68
69

Virtuves bloka atjaunošana Talsu Valsts ģimnāzijā

Talsu pilsēta

Ģimenes ārstu prakšu telpu infrastruktūras uzlabošana Talsu novads

300000
150000

300000

Atjaunotas Talsu Valsts ģimnāzijas virtuves telpas, atjaunota

2022.

2023.

TVĢ

22500

ventilācijas sistēma, iekārtas.
Uzlabota vides pieejamība, veikti telpu atjaunošanas darbi

2022.

2023.

APPVN, pagastu un

127500

ģimenes ārstu praksēs pašvaldību telpās saskaņā ar saņemtajiem

pilsētu pārvaldes

pieteikumiem.
70

Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā

Talsu pilsēta

553202

553202

Veikta bērnu rotaļu laukuma izbūve Kareivju ielā - uzstādītas

2021.

2023

jaunas rotaļu iekārtas, veikts teritorijas labiekārtojums un

Talsu pilsētas
pārvalde, APPVN

apgaismojuma atjaunošana.
71

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība

Talsu pilsēta

306526

34484

260547

11495

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā

Pārbūvēta ēka K. Mīlenbaha ielā 20, Talsos, veicot iekštelpu

2021.

2022

atjaunošanu, telpu pārbūvi, fasādes atjaunošanu, teritorijas

APPVN, Sociālais
dienests

labiekārtošanu, pieslēgšanos pie centralizētās siltumtrases un
atjaunojot elektroinstalāciju.
72

Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās Stendes pilsēta

2524760

1000955

1459419

teritorijas darbības nodrošināšanai

64386

Pārbūvēta Stacijas iela (1899 m) un Dumpīšu ielas posms (422

2021.

2022

m),no jauna izbūvēts Dumpīšu ielas posms (130 m), izbūvēts

APPVN, Stendes
pilsētas pārvalde

ūdensvads (670 m) Stacijas ielā, lietus ūdens kanalizācija (980 m),
2

ielas apgaismojums (700 m), labiekārtota teritorija (32410 m ),
izbūvētas gājēju ietves, izveidots zālājs un apstādījumi.
73

Publisko teritoriju labiekārtošana Talsu pilsētā

Talsu pilsēta

300000

300000

Izveidota peldvieta un labiekārtota teritorija pie Vilkmuižas ezera: 2021.

2023.

izveidoti celiņi, pludmale, apgaismojums, mazās arhitektūras

Talsu pilsētas
pārvalde, APPVN

formas.
74

Rojas muzeja labiekārtošana un

Rojas pagasts

93 474

9 347

84 126

Atjaunota muzeja ēkas fasāde un muzeja katlu mājas fasādes

ciema vēsturiskā centra vizualizācija vietējā kultūras

krāsojums. Iegādāti jauni pamatlīdzekļi un programmu

mantojuma saglabāšanai un

nodrošinājums, veikta muzeja eksponātu atjaunošana: makets

popularizēšanai

"Rojas ciema piekraste 20.gadsimta sākumā", modelis, rekvizīts

2021.

2023.

Rojas pagasta
pārvalde

"Buru kuģis", modelis, rekvizīts "Laiva", kupolveida šauras virzības
skaļruņa iegāde.
75

Rojas pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras

Rojas pagasts

256755

25675

231079

Pārbūvēts Rojas pludmales pievedceļš ar automašīnu stāvvietām. 2021.

2022.

Rojas pagasts

85600

8560

77040

Pārbūvēts Kaltenes kluba piebraucamais ceļš.

2021.

2022.

Mērsraga pagasts

101996

10200

91796

Labiekārtota teritorija pie tautas nama - atjaunotas auto

2021.

2023.

atjaunošana un pārbūve
76

Rojas pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras

pārvalde

atjaunošana un pārbūve
77

Mērsraga tautas nama teritorijas

Rojas pagasta
Rojas pagasta
pārvalde

labiekārtošana

stāvvietas, asfalta segums, izbūvēts teritorijas apgaismojums,

Mērsraga pagasta
pārvalde

jauna elektrības pieslēguma izveide, soliņu, atkritumu tvertņu
uzstādīšana, veikta apzaļumošana.
Izveidots vides objekts.
78

Mērsraga pagasta ceļu, ielu un laukumu

Mērsraga pagasts

73535

7354

66182

infrastruktūras atjaunošana un pārbūve
79

Tirdzniecības vietas izveide Kolkā

Uzklāts jauns asfalta segums Kanāla ielas posmā (580 m) un

2021.

2022.

2021.

2023.

Ceriņu ielas posmā (220 m).
Kolkas pagasts

199570

22455

177115

Pārbūvēta Kolkā esošā vasaras estrāde, ietverot teritorijas

Mērsraga pagasta
pārvalde

labiekārtošanu, pārvēršot to par vietējo mājražotāju un zivju

Kolkas pagasta
pārvalde, APPVN

produkcijas tirdzniecības vietu.
80

Kolkas pagasta ceļu, ielu un laukumu infrastruktūras
atjaunošana un pārbūve

Kolkas pagasts

179889

17989

161900

Pārbūvēts pašvaldības grants ceļa posms “Tautas nams – Jūrskola 2021.
– Zembahi” Mazirbē (1230 m), veicot grāvju tīrīšanu, brauktuves
profilēšanu, konstruktīvās kārtas izbūvi, nobrauktuvju
sakārtošanu un stāvlaukuma izbūvi.

2022.

Kolkas pagasta
pārvalde, APPVN

Plānotais laika posms

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)
Īstenošanas teritorija
Nr. p.k. Projekta nosaukums

(pilsēta, pagasts,

Indikatīvā summa (EUR)

novads)

81

Uzlabota jahtu ostu infrstruktūra un ostu tīkla attīstība Rojas pagasts

313362

Pašvaldības budžets ESI fondu un
(vai iesniedzēja

cits ārējais

finansējums)

finansējums

31336

282025

Atbildīgie par

Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to

Valsts
finansējums

Cits

(vai

finansējums

rezultatīvie rādītāji

Uzsākšanas

Realizācijas

gads

termiņš

2021.

2022.

projekta
īstenošanu

aizdevums)
Veikta aprīkojuma iegāde un uzstādīšana: peldošie pontoni ar

Igaunijā un Latvijā

aprīkojumu jahtu pietauvošanai, navigācijas zīmes, aprīkojums

Rojas pagasta
pārvalde

notekūdeņu saņemšanai no jahtām, veikta labā krasta
stiprināšana.
82

Multifunkcionālā sporta un rekreācijas centra izbūve

Talsu pilsēta

10000000

50000

9950000

Talsos

Veikta multifunkcionālā sporta un rekreācijas centra izbūve Ezera 2023.

2027.

ielā 26, ietverot ledus halles un peldbaseina ar rekreācijas zonu

Talsu pilsētas

izbūvi.
83

Talsu novada pašvaldības administratīvās ēkas telpu

Talsu pilsēta

400000

400000

Atjaunotas pašvaldības administratīvās ēkas 2.korpusa 1.stāva

atjaunošana un pakalpojumu uzlabošana

Izpilddirektors,
pārvalde, APPVN

2022.

2022.

telpas un aprīkotas klientu apkalpošanas centra vajadzībām.

Izpilddirektors,
APPVN,
Dokumentu
pārvaldības nodaļa

84

Talsu pilsētas ielu infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

500000

500000

Veikta Fabrikas ielas (700 m) seguma virskārtas atjaunošana.

2022.

2022.

85

Talsu pilsētas ielu infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

1000000

1000000

Veikta Dundagas ielas (2300 m) seguma atjaunošana un

2022.

2023.

APPVN, Talsu
pilsētas pārvalde

gājēju/velo ceļa izbūve, labiekārtošana un apgaismojuma

APPVN, Talsu
pilsētas pārvalde

atjaunošana.
86

Talsu pilsētas ielu infrastruktūras atjaunošana

Talsu pilsēta

500000

500000

Veikta Eksporta ielas (235 m) pārbūve, tā nodrošinot rūpniecisko 2022.

2023.

teritoriju ar ielu, kas būtu kravas transporta noslodzei un

APPVN, Talsu
pilsētas pārvalde

intensitātei atbilstoša, ar atbilstošiem infrastruktūras
risinājumiem.
87

Talsu apvedceļa izbūve

Talsu pilsēta

1500000

1500000

Veikta apvedceļa izbūve virzienā no degvielas uzpildes stacijas

2022.

2024.

Cirkle K uz Raiņa ielu Talsos - 976 m, gājēju/veloceļa izbūve,

APPVN, Talsu
pilsētas pārvalde

apgaismojums, kā arī nepieciešamie inženiertīkli.
88

Multifunkcionālas asfalta velotrases izbūve Dundagā

Dundagas pagasts

76160

49160

89

"Zītaru" ēkas pārbūve

Kolkas pagasts

100000

100000

27000

Izveidota multifunkcionāla velotrase Dundagā, Bānīša ielā.

2022.

2023.

Atjaunots ēkas tehniskais stāvoklis un funkcionalitāte, nodrošinot 2022.

2024.

Dundagas pagasta
pārvalde

tajā pašvaldības un citus pakalpojumus, kā arī dzīvojamo fondu.
90

PII "Kurzemīte" infrastruktūras atjaunošana

Dundagas pagasts

55000

55000

Granulu apkures sistēmas ierīkošana Talsu ielā 7, Dundagā PII

pārvalde
2022.

2022.

2023.

2023.

"Kurzemīte".
91

Publisko teritoriju labiekārtošana Dundagas pagastā

Dundagas pagasts

Labiekārtota Dundagas vēsturiskā centra teritorija.

Kolkas pagasta

Dundagas pagasta
pārvalde
Dundagas pagasta
pārvalde, APPVN

92

Rojas vidusskolas mācību vides uzlabošana,

Rojas pagasts

50000

50000

90000

90000

Veikta Rojas vidusskolas sporta zāles atjaunošana.

2022.

2023.

infrastruktūras atjaunošana

Rojas pagasta
pārvalde, Rojas
vidusskola

93

Rojas estrādes sānu malu izbūve

Rojas pagasts

150000

150000

Izbūvēta Rojas estrādes norobežojošā sānu mala zāles iekšējā

2022.

2023.

klimata uzlabošanai.

Rojas pagasta
pārvalde

94

PII "Rudes saulespuķe" jumta pārbūve.

Rojas pagasts

159739

159739

Veikta PII ēkas jumta atjaunošana.

2022.

2023.

95

PII "Zelta zivtiņa" infrastruktūras atjaunošana

Rojas pagasts

200000

200000

Izbūvētas piebūves PII ēkai.

2022.

2024.

96

Upju un ezeru apsaimniekošana

Rojas pagasts

350000

350000

Veikta Mazupītes gultnes pārveidošana un tīrīšana, Rudes ezera

2022.

2023.

Rojas pagasta
pārvalde
Rojas pagasta
pārvalde

35000

315000

tīrīšana, Melnsila upes tīrīšana.

Rojas pagasta
pārvalde

97

Kapsētu infrastruktūras izveide

Rojas pagasts

150000

150000

Veikta Meža kapu infrastruktūras izveide Rojā.

2023.

2023.

98

Bērnu bibliotēkas abonomenta, lasītavas un sanitāro

Dundagas pagasts

40000

40000

Veikts Bērnu bibliotēkas abonomenta, lasītavas un sanitāro telpu 2023.

2023.

Rojas pagasta
pārvalde

telpu remonts Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas
novads

remonts Talsu ielā 7, Dundagā.

Dundagas pagasta
pārvalde

Plānotais laika posms

Finanšu instruments (EUR vai %, nosaukums)
Īstenošanas teritorija
Nr. p.k. Projekta nosaukums

(pilsēta, pagasts,

Indikatīvā summa (EUR)

novads)

99

Dundagas vidusskolas infrastruktūras atjaunošana

Dundagas pagasts

133000

Pašvaldības budžets ESI fondu un
(vai iesniedzēja

cits ārējais

finansējums)

finansējums

133000

Atbildīgie par

Projekta mērķis / plānotie darbības rezultāti un to

Valsts
finansējums

Cits

(vai

finansējums

rezultatīvie rādītāji

Uzsākšanas

Realizācijas

gads

termiņš

projekta
īstenošanu

aizdevums)
Veikta elektroapgādes rekonstrukcija Dundagas vidusskolā, Talsu 2021.
ielā 18, Dundagā: maģistrālie tīkli un gaiteņu elektroinstalācija (1.
kārta), klašu un citu telpu elektroinstalācija (2.kārta).

2024.

Dundagas pagasta
pārvalde

