Integrētās teritoriju investīcijas
Pielikums Nr.1
Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai

2018.gada finansējuma avoti
N.p.k.

Projekta nosaukums

Pašvaldības
budžets (euro)

Plānotais laika posms

Cits finansējums
Nosaukums

2019.gada
finansējums
(euro)

2020.gada
finansējums
(euro)

Indikatī vā
summa kopā
(euro)

euro

Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums

Atbildīgais par
projekta
Projekta realizācijas
īstenošanu
ilgums

Atbilstība
Rīcības
plānam

Budžeta
klasifikāci
jas
kategorija

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
Prioritārā projekta ideja: Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā’’.
Projekta idejas pamatojums:
Revitalizēta degradētā teritorija 4,1 ~ ha platībā, lai nodrošinātu piekļuvi 8 Sauleskalna ciema uzņēmumiem, kā arī novērstu lietus ūdeņu uzkrāšanos uzņēmumu teritorijās un jaunu investīciju ieplūšanu un darbavietu radīšanu šajā teritorijā. Labuma guvēji: SIA
Baltic block, SIA Metalix, SIA Rats, SIA MG Serviss, SIA MG Paletes, SIA Euro Scandi auto.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana smagā transporta kustībai degredētajā teritorijā, lai būtu kvalitatīva piekļuve pie ražošanas uzņēmumiem. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt Kārļa ielu, Sauleskalna ielu, projekta rezultātā izveidot ceļu infrastruktūru
teritorijā, kas nodrošina normālu smagā transporta kustību, šobrīd teritorijā nav stāvvietu smagajam autotransportam, kas gaida rindā uz iebraukšanu uzņēmumu teritorijās, rezultātā ielās tiek apgrūtināta transporta kustība. Ceļu stāvoklis Kārļa un Sauleskalna
ielās ir slikts, tāpat ir nepieciešama lokveida kustības ceļa izbūve, lai visiem teritorijā esošajiem uzņēmumiem būtu iespēja pieslēgties pie pārbūvētā ceļa, kā arī tiktu nodrošināta loģiska vieglā un kravas transporta kustība industriālā teritorijā. Tiks atjaunoti
funkcionālie savienojumi degradētajā teritorijā.
Lietus notekūdeņu uztveršanas un novades sistēmas izbūve, nodrošinot teritorijas neapplūšanu lietus laikā. Teritorijas labiekārtošana jauna uzņēmuma investīciju piesaistei teritorijā.

1.

Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades
sistēmas izbūveindustriālā teritorijā
100218.25
Sauleskalnā, Madonas novadā

ERAF

779599.33
39551.35

Valsts
dotācija

917175.69

Radītas 15 darbavietas,piesaistītas
privātās investīcijas 3 734 886
EUR. Kārļa un Sauleskalna Ielu
pārbūve lietus ūdeņu novades
2017
sistēmas izbūve Sauleskalna
ciemā, Madonas novadā,
revitalizēta degradētā teritorija
4.1 ha

22.07.2019

MNP

34394.09

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
Prioritārā projekta ideja: ’Ceļa posma Madonas šoseja- Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā’.
Projekta idejas pamatojums: Projekts nepieciešams, lai izveidotu kvalitatīvu publiska ceļa pieslēgumu industriālai teritorijai. Revitalizētu degradētu teritoriju 4,6 Ha. Labuma guvēji: SIA ‘’Saukas Kūdra’’, ‘’Puntes mezš’’, ZS Puntes.

VTP.6. RV.6.5.
U.6.5.1. R.305

Pielikums Nr.1
Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai

2018.gada finansējuma avoti
N.p.k.

Projekta nosaukums
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euro
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5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
Projekta aktivitāšu pamatojums: Pašvaldībai piederoša ceļa pārbūve, lai nodrošinātu tā atbilstību pie ceļa esošo uzņēmumu vajadzībām. Šobrīd ceļš ir ar grantētu segumu, tas nenodrošina vajadzīgo nestspēju industriālai darbībai un ceļa noslodzei. Ņemot vērā
viektās investīcijas, ceļa noslodze palielināsies, kā arī nepieciešams nodrošināt ceļa izmantojamāku arī rudens un pavasara periodā. Tas atļaus uzņēmumiem palielināt ražošanu, jo produktus varēs izvest arī pavasarī un rudenī, kad grantētie ceļi nav izmantojami
smagā transporta kustībai.

Piesaistītas privātās investīcijas 4
052 819 EUR, radītas 19
darbavietas.

2.

Ceļa posma Madonas šoseja- Saukas
purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā,
Madonas novadā’

ERAF

VTP.6. RV.6.5.

313002.12

41426.76

368237.80

Valsts
dotācija

26.07.2019

Pārbūvēts pašvaldībai piederošs
autoceļš, revitalizēta degradētā
teritorija 4.6ha

dec.16

MNP
.

U.6.5.1.

13808.92

R.305

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām.
Prioritārā projekta ideja:
Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā.
Projekta idejas pamatojums:
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi vairāku uzņēmumu priekšlikumus industriālās zonas, biznesa attīstības un uzņēmējdarbības infrastruktūras nepieciešamībai Madonas novadā. Lai piesaistītu investōcijas plānots izbūvēt industriālo zonu
Sauleskalna ciemā Madonas novadā vai Madonas pilsētas teritorijā, Izbūvēt biznesa attīstības centru Madonā, pašvaldībai piederošā ēkā
Projekta aktivitāšu pamatojums: Projekta ietvaros plānotas divas teritorijas. Biznesa attīstības centrs Madonas pilsēta ar pārbūvētu ēku vieglās rūpniecības un tehnoloģiju uzņēmumiem, ko pašvaldība atklātā izsolē nodotu vairākiem komersantiem.
Otra teritorija industriālā zona – pašvaldības teritorija ar vienu vai vairākām ēkām, kuras (ēku un teritoriju) pašvaldība var iznomāt komersantiem atklātā izsolē. Tāpat projektā ja būs nepieciešams tiks izbūvētas komunikācijas un infrastruktūra.
Projekta ietvaros plānots piesaistīt investīcijas un darbavietas gan biznesa attīstības centrā, gan industriālajā zonā. Šobrīd investīcijas un darbavietas ir gatavi garantēt un projektā ieinteresēti ir vieni no Madonas lielākajiem uzņēmumiem – SIA Baltic
block un SIA Pharmeko Lettland.
Radītas 45 darbavietas,

3.

Industriālās zonas, biznesa attīstības
centra un uzņēmējdarbības
0
infrastruktūras izveide Madonas
novadā.

VTP.6. RV.6.5.

piesaistītas privātās investīcijas
1 600000 EUR.
ERAF

MNP

3369415.72
50000.00

395952.08

3964018.49

2019. gads

2 gadi

U.6.5.1.
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2018.gada finansējuma avoti
N.p.k.
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Pašvaldības
budžets (euro)
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Nosaukums euro
Industriālās zonas, biznesa attīstības
ERAF
3369415.72
centra un uzņēmējdarbības
50000.00attīstības
395952.08
3. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
0
3964018.49
5.6.2.
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
programmām.
ĪSTENOTS
infrastruktūras izveide Madonas
novadā.

Valsts
dotācija

Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums
2019. gads
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īstenošanu
ilgums
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Rīcības
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Budžeta
klasifikāci
jas
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2 gadi

Revitalizēta degradētā teritorija
Madonas novadā 11.2 Ha
platībā

R.305

148650.69

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
Prioritārā projekta ideja: Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem.
Projekta idejas pamatojums: Infrastruktūras izbūve (ceļš, ūdensvads, kanalizācija, siltumtrase) Avotu, Dārza, Zābera un Smilšu ielā, Madonā, lai piesaistītu investīcijas un izveidotu funkcionālos savienojumus atjaunojamā degradētajā teritorijā.
Labuma guvēji SIA Junge, SIA Scandibus.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Smilšu ielas un Avotu ielas Madonā asfaltbetona seguma pārbūve un ūdensvada un, siltumtrases, izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi uzņēmumiem un tiem vajadzīgo sabiedrisko pakalpojumu. Šobrīd šajās ielās ir grants
un asfalta segums, kuru nepieciešams atjaunot, lai tas būtu pielāgots intensīvai smagā transporta kustībai. Tāpat nepieciešams izbūvēt ūdensvadu un kanalizāciju, lai
uzņēmumi, kas atrodas degradēto teritoriju funkcionālā savienojama (ceļa) malā varētu pieslēgties un izmantot sabiedriskos pakalpojumus. Šobrīd teritorijās nav nodrošināt ūdens un siltuma apgāde. Investīcijas ļaus piesaistīt investoru (SIA Junge),
kas uzbūvē jaunu ražotni, kā arī izveidos attīstības teritoriju, kurā varēs ienākt papildus investīcijas.
Ielu pārbūve un maģistrālās
siltumtrases un ūdens un
kanalizācijas vadu izbūve Madonā,
izbūvējot piekļuves

4.

ceļu un nodrošinot sabiedriskos
pakalpojumus

ERAF

Piesaistītas privātās investīcijas
600 000 EUR, radītas 12
darbavietas.

385399.83

51008.82

450712.00

Pārbūvēta Smilšu iela un Avotu
iela Madonā, kas nodrošina
Piekļuvi uzņēmumiem.
Revitalizēta degradējamā
teritorija 4ha apmērā.

Valsts
dotacija

janv.17

2 gadi

Sadarbība s
partneris: SIA

VTP.6.
RV.6.5.

Madonas
ūdens, SIA

U.6.5.1
.

Madonas
siltums

R.305

17002.92

3.3.1.SAM palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām
Prioritārā projekta ideja: Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem Madonas novada teritorijā.
Projekta idejas pamatojums:
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Plānotais laika posms

Cits finansējums
Nosaukums

2019.gada
finansējums
(euro)

2020.gada
finansējums
(euro)

Indikatī vā
summa kopā
(euro)

euro

Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums

Atbildīgais par
projekta
Projekta realizācijas
īstenošanu
ilgums

Atbilstība
Rīcības
plānam

Budžeta
klasifikāci
jas
kategorija

5.6.2.
SAM Teritoriju
reģenerējotpiekļuvi
degradētās
teritorijas atbilstoši
pašvaldībusavienojums
integrētajāmarattīstības
programmām.
Ceļu pārbūve
un/vairevitalizācija,
izbūve, lai nodrošinātu
uzņēmumiem.
Ceļi ir funkcionāls
Valsts ceļiem.
Ceļi, kurusĪSTENOTS
plāno izbūvēt un pārbūvēt Madonas novada teritoijā: Bērzaunes pagastā - funkcionālais pieslēgums ceļam, kas ved uz KS
Gaiziņš, Jaunkalsnavā - Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā pārbūvei piekļuves nodrošināšanai uz uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas caurlaidību, Barkavas pagastā - asfaltbetona seguma izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi dārzeņu audzēšanas iltumnīcām
un citiem lauksaimniecības uzņēmumiem,.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
Ceļa izbūve ar asfaltbetona segumu, nodrošinot nestspēju smagajam autotransportam visu sezonu laikā.

107917,53
5

555100

25831,85

6

ERAF

Publisko ceļu pārbūve uz
kokapstrādes uzņēmumiem
Bērzaunes pagastā.

Tilta pār Vesetas upi Pārupes ielā
pārbūvei piekļuves nodrošināšanai uz
uzņēmumiem ar paaugstinātu kravas
caurlaidību

688849,38

Piesaistītas privātās investīcijas
9 981 651,0 EUR, radītas 17
darbavietas. Pārbūvēts
2019. gads
pašvaldības autoceļš. Piesaistīti
7 komersanti.

Valsts
dotācija

VTP.6.
3 gadi
Sadarbības
partneri

RV.6.5.
U.6.5.1.
R.305
VTP.6.

463655

Piesaistītas privātās investīcijas
50 000 EUR, radītas 2 darbavietas.
Pārbūvēts pašvaldības tilts.

RV.6.5.
U.6.5.1.
R259

2.1.1.SAM: uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās.
Prioritārā projekta ideja: Uzturēta prasība nodrošināt stabilu ātra bezvadu interneta tīkla pārklājumu visā novadā un tā pieejamību.

7

Ātrgaitas interneta pārklājuma
nodrošināšana un bezvadu piekļuves
punktu ierīkošana Madonas novada
teritorijā

1300000

1) Izvietotas 22 jaunas WiMax
bāzes stacijas Madonas novadā.

VTP.1.RV1.1.

2) Nodrošināta brīva piekļuve
elektroniskiem sakariem
(interneta pieslēguma
pieejamība) ar vienādiem
nosacījumiem visā Madonas
novada teritorijā.

U.1.1.4.R.21,

(Mājsaimniecību skaits laukos,
kurām pieejami platjoslas
piekļuves pakalpojumi ar vismaz
30 Mb/s datu pārraides ātrumu)

VTP.1.RV.2.1

7

N.p.k.

Ātrgaitas interneta pārklājuma
nodrošināšana un bezvadu piekļuves
punktu ierīkošana Madonas novada
teritorijā
Projekta nosaukums

Pielikums Nr.1
Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai

2018.gada finansējuma avoti
Pašvaldības
budžets (euro)

Plānotais laika posms
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Nosaukums

2019.gada
finansējums
(euro)

2020.gada
finansējums
(euro)

Indikatī vā
summa kopā
(euro)

euro

Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums

Atbildīgais par
projekta
Projekta realizācijas
īstenošanu
ilgums

Datu apmaiņas uzlabošana starp
pašvaldības iestādēm

300000

Budžeta
klasifikāci
jas
kategorija

U.2.1.1. R.69

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
2.2.1.SAM: nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību.
Prioritārā projekta ideja: Uzturēt prasību nodrošināt pietiekamu datu apmaiņas ātrumu strādājot ar pašvaldības iestāžu datoriem tiešsaistē.
8

Atbilstība
Rīcības
plānam

VTP.3.
RV.3.1.
R.123.

Pašvaldības iestādēs un starp tām
ierīkots iekšējais datortīkls.

6.3.1.SAM: palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti.

9

Uzturēta prasība kvalitatīvas
valsts autoceļu infrastruktūras
nodrošināšanai uzņēmējdarbības
attīstībai un pakalpojumu (uz
novada centru) pieejamībai

Valsts reģionālo autoceļu pārbūve
reģionālās mobilitātes palielināšanai,
uzlabojot valsts reģionālos autoceļus

VTP.1.RV.2.1
U.2.1.1. R.68,
VTP.2.RV.6.1U
.6.1.1. R.261

8.1.2.SAM "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"

10

11

12

Madonas valsts ģimnāzijas pāriešana
uz Madonas pilsētas 2.vidusskolas 60125
ēku

Madonas pilsētas vidusskolas
(apvienotas 1.vidusskola un 2.
vidusskola) infrastruktūras
46231
rekonstrukcija un materiāltehniskās
bāzes pilnveide
Madonas pilsētas vidussskolas ēku
kompleksa un stadiona pārbūves
Valdemāra bulvārī 6, Madonā
tehniskā projekta iztsrādei

60125

EF

Valsts
dotācija

3629094

505628,9

456761,71

1000000

7194348,73

Modernas un ergonomiskas
mācību vides izveide, t.sk.
būvdarbi; IKT risinājumu
ieviešana un aprīkojuma iegāde,
jauna dabaszinātņu kabineta 7.2018
9.kl.izveidošana un aprīkošana;
sporta infrastruktūras
modernizācija; ieguldījumi
reģionālā metodiskā centra
funkciju attīstībā

Modernas un ergonomiskas
mācību vides izveide, t.sk.
būvdarbi; IKT risinājumu
ieviešana un aprīkojuma iegāde;
sporta infrastruktūras
modernizācija

2019

IN, AN, PP,
Madonas
pilsētas
vidusskolas,
Valsts
ģimnāzija

5 gadi

VTP4. RV.4.1.
IB, kredīts
U.4.1.4.
R.153

3 gadi

Pielikums Nr.1
Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai

2018.gada finansējuma avoti
N.p.k.

Projekta nosaukums

Pašvaldības
budžets (euro)

Plānotais laika posms

Cits finansējums
Nosaukums

2019.gada
finansējums
(euro)

2020.gada
finansējums
(euro)

Indikatī vā
summa kopā
(euro)

euro

5.6.2. SAMPašvaldības
Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
attīstības programmas
investīciju plāna darbības
programmas "Izaugsme un
nodarbinātība"8.1.2.specifiskā
13
3294118
EF
2800000
3000000
9094118
atbalsta mērķa projekts "Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi" (t.sk. autoruzraudzība+
būvuzraudzība)

14

15

Dabas zinību kabinetu iekārtošana

Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums

Atbilstība
Rīcības
plānam

2018

2020

3 gadi

2 gadi

PP, AN, IN

PP, IN

RV.4.1.
U.4.1.4.
R.153
VTP4.
RV.4.1.

16

2020

62000

PB

U.4.1.4.
2 gadi

PP, , IN

R.153

AN

VTP.4. RV.4.2.
U.4.2.1.

4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt izglītības iestāžu infrastruktūru un energoefektivitāti.
Tehniskā projekta izstrāde
energoefektivitātes pasākumu
uzlabošanai Andreja Eglīša Ļaudonas 62000
vidusskolā, būvprojekta ekspertīze,
būvuzraudzība, autoruzraudzība

Budžeta
klasifikāci
jas
kategorija

VTP4.
Ieviests ERAF projekts SAM
8.1.2

Skolu dabas zinību kabineti ir
aprīkoti un apgādāti ar
moderniem mācību līdzekļiem

Mājturības un tehnoloģiju kabinetu
pilnveidošana

Atbildīgais par
projekta
Projekta realizācijas
īstenošanu
ilgums

Veikta būvprojekta ekspertīze,
2019
būvuzraudzība, autoruzraudzība

1 gads

PB

Pielikums Nr.1
Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai

2018.gada finansējuma avoti
N.p.k.

Projekta nosaukums

Pašvaldības
budžets (euro)

Plānotais laika posms

Cits finansējums
Nosaukums

2019.gada
finansējums
(euro)

2020.gada
finansējums
(euro)

Indikatī vā
summa kopā
(euro)

euro

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS

17

18

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša 657244
Ļaudonas vidusskolā

“Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu
uzlabošana Madonas novada
Liezēres pirmsskolas izglītības
iestādē”

178600

ERAF

EF

500000

113594

11457244

292194

Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums
1. Primārās enerģijas gada
patēriņa samazinājums
sabiedriskajās ēkās projekta
ietvaros veikto investīciju
rezultātā 410 kWh/gadā;
2. Siltumnīcefekta (ogļskābo)
gāzu samazinājums gadā
projekta ietvaros veikto
investīciju rezultātā, t.sk, CO2
emisijas ekvivalents- 108.240;
3. No atjaunojamiem
energoresursiem saražotā
papildjauda projekta ietvaros
veikto investīciju rezultātā -0.02 2019
MW;
4. Ieguldītais ERAF finansējums
uz vienu ietaupīto primārās
enerģijas kilovatstundu gadā 1.22 euro/kWh
5. Ieguldītais ERAF finansējums
uz vienu ietaupīto ogļskābās
gāzes emisijas ekvivalenta
tonnu gadā – 4619.36 euro/t;
6. AER(kw)/ERAF – 0.04(t.EUR)

Tiks veikta ēkas fasādes
siltināšana, bēniņu grīdas
siltināšana, pārseguma
siltināšana, veco koka ārdurvju
nomaiņa, apgaismojuma
2017.
nomaiņa uz LED apgaismojumu,
ventilācijas ierīkošana un
apkures sistēmas cauruļu
noizolēšana.

Atbildīgais par
projekta
Projekta realizācijas
īstenošanu
ilgums

Atbilstība
Rīcības
plānam

1 gads

AN, PP

VTP.4. RV.4.2.
U.4.2.1.

3 gadi

PP, IN, AN

VTP.4. RV.4.2.
U.4.2.1.

Budžeta
klasifikāci
jas
kategorija

Pielikums Nr.1
Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai

2018.gada finansējuma avoti
N.p.k.

Projekta nosaukums

Pašvaldības
budžets (euro)

Plānotais laika posms

Cits finansējums
Nosaukums

2019.gada
finansējums
(euro)

2020.gada
finansējums
(euro)

Indikatī vā
summa kopā
(euro)

euro

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS
“Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu
19
uzlabošana Madonas novada
10000
125900
pirmsskolas izglītības iestādē
„Kastanītis”

Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums
Tiks veikta ēku fasādes
siltināšana, bēniņu grīdas
siltināšana, paraba pārseguma
siltināšana, veco koka logu
nomaiņa pret jauniem, veco
koka ārdurvju nomaiņa.

2020

Atbildīgais par
projekta
Projekta realizācijas
īstenošanu
ilgums

2 gadi

Atbilstība
Rīcības
plānam

PP, IN, AN

4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās
Prioritārā projekta ideja: Nodrošināt pašvaldības ēku energoefektivitāti

20

Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejā
Skolas ielā 10A, Madonā

84000

60000

184000

Tiks veikta mansardstāva mūra
un pažobeles sienu siltināšana
no iekšpuses, veco pagrabu logu
nomaiņa pret jauniem logiem ar
divstiklu paketi, galerijas un ēku
vestibila daļas pamatu
siltināšana, ēkas jumta
2019
siltināšana, pagaraba un
mansardstāva koka ārdurvju
nomaiņa, ventilācijas ierīkošana,
apgaismojuma nomaiņa uz LEd
apgaismojumu un apkures
sistēmas rekonstrukcija.

VTP.4.RV.4.2.

3 gadi

PP, AN

U.4.2.1. R.171
VTP.6.RV.6.2.
U.6.2.2.
R.277

21

Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldības iestāžu ēkās

50000

150000

800000

Veikta siltināšana:

VTP.4.RV.4.2.

1)PSIA „Madonas ūdens”
administratīvā ēkai;

U.4.2.1.

2)Degumnieku kultūras namam. 2019

3 gadi

PP, AN

R.172.

3) Ķultūras namu pārbūve

VTP.6.RV.6.2.

4) Augu iela 27 ēkas siltināšana

U.6.2.2.

Budžeta
klasifikāci
jas
kategorija

Pielikums Nr.1
Investīciju plāna 2020. gada aktualizētajai redakcijai

21
N.p.k.

Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldības iestāžu ēkās
Projekta nosaukums

2018.gada finansējuma avoti
Pašvaldības
budžets (euro)

Cits finansējums
Nosaukums

50000
2019.gada
finansējums
(euro)

150000
2020.gada
finansējums
(euro)

800000
Indikatī vā
summa kopā
(euro)

euro

Plānotais laika posms
2019
3 gadi
Projekta plānotie darbības
Projekta
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
uzsākšanas
datums

PP, AN
Atbildīgais par
projekta
Projekta realizācijas
īstenošanu
ilgums

Atbilstība
Rīcības
plānam
R.277

5.6.2. SAM Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām. ĪSTENOTS

SAM 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru"
Prioritārā projekta ideja: "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā"

ERAF

22

"Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstucionalizācijas plāna
īstenošanai Madonas novadā"

692415.95

91643.29

814607

Valsts
dotācija

30547.76

1)Ģimeniskai videi pietuvināta
pakalpojuma infrastruktūras
izveide Madonas novadā – 6
vietas;
2) Infrastruktūras izveide
jauniešu mājas pakalpojumu
sniegšanai Madonas novadā – 8
vietas;
3) Infrastruktūras izveide
dienas aprūpes centra, atelpas
brīža, sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšanai
bērniem ar FT Madonas novadā51 bērnam;
4) Infrastruktūras izveide DAC
pakalpojumu sniegšanai
personām ar garīga rakstura
traucējumiem Madonas novadā
– 22 personām;
5) Infrastruktūras izveide grupu
dzīvokļa pakalpojumu
sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem Madonas
novadā – 14 vietas.

2020

2 gadi

PP, IN, AN

VTP.5 RV.5.2.
U.137 U.138
U.139

Budžeta
klasifikāci
jas
kategorija

