
Dundagas novada pašvaldības budžets 2015. gadam  

Rīcību plāns investīciju ieguldījumiem 2015.-2017. gadam 

 

Centrālā administrācija 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Dundagas novada pašvaldības 

administratīvās ēkas jumta seguma maiņa 

Sagatavota tāme 74747,58 

Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem  3000 

Dundagas dīķa tehniskā projekta izstrāde Uzsākta Dundagas dīķa rekonstrukcijas projekta plāna 

izstrāde (izstrādās līdz 15.01.2015.) 

30000 

½ - 15000 

Energosertifikācija veikšana (6 ēkas)  5000 

 

Sports un brīvais laiks 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Dundagas Brīvās pieejas stadiona 

volejbola laukumu rekonstrukcija 

(sakārtota un moderna pludmales 

volejbola laukumu zona) 

Veikta cenu aptauja par smilšu izmaksām un ģeotekstila 

iegādi, kā arī par inventāra iegādi 

(nepieciešami: 

1. 10 ruļļi ģeotekstila  - 364,  

2. 200 m³ smilšu – 1 m³ maksā 1  EUR, kopā 200; 

3. traktora pakalpojumi smilšu iekraušanai - 500; 

4. transporta pakalpojumi smilšu atvešanai - 1500; 

5. inventārs 2 laukumiem - 4 stabi (498,01*2=996,02), 2 

PROF tīkli (149,33*2=298,66), antenas ar somām 

(46,93*2=93,86), stabu polsteri (227*2=454)  

4406,54 

Palīgtelpas remonts Brīvā laika 

pavadīšanas centrā (izmantošanai iegūta 

papildus telpa, kuru var izmantot gan kā 

noliktavu, gan kā virtuvīti. Daļēji tiek 

atrisinātas problēmas ar pārmērīgi augsto 

mitrumu telpās) 

Sagatavota tāme 5533,14 

Brīvā laika pavadīšanas centra Dundagā 

koncepcijas izstrāde un ēkas tehniskā 

projekta izstrāde 

  



2016. Norobežojošā sieta izbūve uz ceļa pusi 

Dundagas Brīvās pieejas stadionā (tiek 

nodrošinātas drošības prasības, estētisks 

skats) 

Par pamatu ņemtas izmaksas Kolkā 1700 

Hokeja laukuma piemērošana tenisa 

spēlēšanai vasaras sezonā (tīkls, laukuma 

līnijas) 

  

2017.    

 

Dundagas vidusskola 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. 1.Vēstures kabineta remonts – muzeja 

iekārtošanai (L.sk.) 

Sastādīta tāme 10900 

2. Griestu remonts, apgaismojuma maiņa 

klašu telpās (11 klasēs skaļi dūc 

apgaismojuma lampas Lielajā sk.) 

Nomainīt apgaismojumu vismaz 4 klasēm  (vienai klasei 

griesti + EL apgaismojums 2400,-) 

2400 x  4 = 9600 

3. Galvenās ieejas lievenis L. sk. ( flīzes 

saplīsušas, viens pakāpiens bez flīzēm ) 

Sastādīta tāme 3550 

4. Gaiteņa kreisās puses remots 1.st. 

(L.sk.) 

Sastādīta tāme 7380 

5. Kanalizācijas sistēmas remonts meiteņu 

tualetē 

Aptuveni aprēķini ~ 2500 

6. Klases remonts (Mazā sk.- nolietojums) 2013.g.sastādīta tāme 9250 

2016. 1.Mājturības kab. remonts (L. sk. - 

nolietojums) 

  

2. Klases remonts (Mazā sk. - 

nolietojums) 

  

3.Griestu remonts, apgaismojuma 

nomaiņa klašu telpās (dūcošas 

dienasgaismas) 

Remonts 3 klasēs 7200 

4. Angļu val. kab. remonts (L.sk. – noliet, 

probl. ar ūdensvadu) 

  

5. Sporta ģērbtuves zēniem (L.sk.)   

6. Mūzikas kabineta remonts (L. sk.) – 

semināra telpas izveide 

 10200 



7. Video novērošanas kameru uzstādīšana Pie skolas - 1, 1.st.gaitenī – 1  

2017. 1. Klases remonts (M. sk. - nolietojums) 2013.g.sastādīta tāme  

2.Griestu remonts, apgaismojuma 

nomaiņa klašu telpās  

Remonts 3 klasēs 7200 

3. Aktu zāles kosmētiskais remonts 

(L.sk.) 

  

4. Kabineta  remonts (L. sk.)   

5. Skolas sienu siltināšana galos   

 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Digitālās klavieres  3000 

Apskaņošanas aparatūra  4700 

2016. Sintezators- digitālais aranžētājs  4200 

2017.    

 

Mazirbes internātpamatskola 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. 1dzīvokļa dušas un tualetes remonts Izstrādāta darbu tāme 4000 

Skolas zāles remonts Izstrādāta darbu tāme 4500 

2016. Medicīnas kabineta remonts Izstrādāta darbu tāme 2500 

2017. Skolas zāles parketa grīdas remonts, 

slīpēšana, lakošana 

Izstrādāta darbu tāme 1950 

 

Sociālais dienests 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Virtuves remonts Dundagas aprūpes namā 

„Stacija” (Bānīša iela 4, Dundaga) 

Sociālā darba -  atbalsta grupas nodarbību nodrošināšanai  1000 

Zāles remonts Dundagas aprūpes namā 

„Stacija” Bānīša iela 4, Dundaga 

Sociālā darba -  atbalsta grupas nodarbību nodrošināšanai 2000 



2016. Uzgaidāmās telpas remonts Iestādes prestižs 3000 

2017.    

 

Pansija „Jaundundaga” 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Ekonomiskais pamatojums pansijas 

„Jaundundaga” attīstībai 

 1500 

Divu dienesta telpu remonts (kabinets, 

veļas noliktava) 

Sadzīves apstākļu un sanitāri higiēnisko normu 

uzlabošanās 

5000 

Vienas telpu remonts (klienta dzīvojamā 

istaba) 

Sadzīves apstākļu un sanitāri higiēnisko normu 

uzlabošanās 

2500 

Kāpņu telpas remonts (3. stāvs) Iestādes prestižs 3000 

Krāsns Nr.3 remonts Neatbilst ugunsdrošības prasībām. Steidzami nepieciešams 

remonts-sastādīts akts 2014.08.08. 

800 

Dūmvada Nr.4 remonts Neatbilst drošībai un apdraud apakšā staigājošo cilvēku 

dzīvību un veselību-Akts 2014.08.08. 

 

2016. Pirmā stāva remonts-renovācija Iemītnieku ar funkcionāliem traucējumiem dzīves 

kvalitātes uzlabošanās, iespēja paplašināt sociālos 

pakalpojumus 

 

2017. Ugunsdrošības signalizācijas izveide Efektīvs risinājums, lai pasargātu pansijas iemītnieku 

dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, ugunsgrēka 

risku novēršana 

 

Jumta(bēniņu) siltināšana   

 

PII „Kurzemīte” 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Rotaļlaukumu elementi Apzināta situācija, veikta cenu aptauja.  18162 (bez piegādes 

un montāžas 

izmaksām) 

2.stāva „Bitītes” grupas guļamtelpas 

remonts (kritiskā stāvoklī) 

Sagatavota lokālā tāme (2013.gadā) 7750,18 

1.stāvā „Mārītes” grupas sanitārās un 

trauku mazgātavas telpu remonts (kritiskā 

Sagatavota lokālā tāme (2013.gadā) 10100,88 



stāvoklī) 

7. (tukšās telpas) grupas visu telpu 

kapitālais remonts (ja nepieciešams atvērt 

jaunu 7.grupu), šobrīd tur strādā logopēds 

Sagatavota tāme 25000,00 

2016. 2.stāvā „Spārītes” grupas telpu kapitālais 

remonts 

(Tāme ir tikai guļamistabas remontam, klāt vēl nepieciešams 

mācību telpas remonts) 
8242,26 

Rotaļlaukumu elementi   

2017. 2.stāvā „Taurenītis” grupas remonts   

Kāpņu telpas remonts (pie otrās ieejas)   

 

Kubalu skola - muzejs 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai (piemēram, 

sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. 1.Muzeja krājuma priekšmeta 

(E.Dinsberga darināta grāmatu skapja) 

restaurācija) 

Veikta priekšmeta izpēte, sagatavoti restaurācijas darba 

uzdevums un tāme 

5508 

2. Skiču projekta sagatavošana Kubalu 

skolas ēkas restaurācijai. 

 7000 

3. Apmetuma bojājumu labojumi skolas 

nama pamatiem un saimniecības ēkai  

 3000 

4. Konsultāciju pakalpojumi ekspozīciju 

izstrādē saimniecības ēkā (etnogrāfa 

konsultācija, dizaina risinājumi telpu 

plānošanai, priekšmetu novietnes 

palīgelementiem, informatīviem 

elementiem). 

 1600 

5. Saimniecības ēkas ekspozīciju 

palīgelementu, etnogrāfisko priekšmetu 

kopiju izgatavošana (klēts un vāgūža (I) 

telpām).  

 2500 

6. Muzeja sētas koka konstrukciju (žogu, 

tiltiņa) elementu etnogrāfisko neatbilstību 

novēršana  

 3000 

2016. 1.Kubalu skolas ēkas restaurācijas 

būvprojekta sagatavošana. 

 15000 



2. Restaurācijas pasākumi muzeja 

ekspozīcijās: skursteņama ķieģeļu klona 

grīdas un plīts atjaunošana, krāsns 

atjaunošana viesistabā 

 5700 

3. Pastaigu laipu, zīmju un sētas žoga 

stabu saglabāšanas pasākumi (tīrīšana, 

apstrāde ar antiseptiķi) 

 1600 

2017. Kubalu skolas – muzeja restaurācijas 

uzsākšana ēkas rietumu daļai 

 72000,00 

 

Dundagas novada centrālā bibliotēka 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. DNCB bērnu nodaļas (130 m
2
) remonts. 

Novērsta telpu bīstamība (izdrupušās 

grīdas, no mitruma bojātas sienas un 

griesti), telpas nav remontētas kopš 

1997.gada. Sakārtota kultūrvide. Telpu 

remonta nepieciešamība fiksēta Darba 

vides riska novērtējumā. 

Izmaksas kalkulētas pēc 2012.gadā veiktajiem remontiem 

pieaugušo abonementā (~90 eiro uz 1 m
2
). Bērnu nodaļā 

nepieciešams izbūvēt masīvo sienas skapju vietā 

funkcionālu sienu (grāmatu, žurnālu, uzskates materiālu 

izvietošanai un izstāžu izlikšanai); jānomaina 8 radiatori. 

15000 

Bērnu abonementā 10 plaukti un 3 

grāmatu kastes. Nodrošināta krājuma 

izvietojamība atbilstoši grāmatu izmēriem 

un apjomam. Novērsta Darba vides riska 

novērtējumā fiksētā problēma.. 

Izmaksas kalkulētas pēc 2014.gadā veiktā grāmatu plauktu 

iepirkuma pieaugušo abonementam un SIA „Ursajt” mājas 

lapā pieejamiem izcenojumiem. 

2110 

Kolkas bibliotēkas telpu remonts un 

Kolkas bibliotēkas telpu paplašināšana 

(iespējams ar piebūves celtniecību) un 

ēkas priekštelpas un fasādes atjaunošana – 

tehniskais projekts. Sakārtota kultūrvide, 

Nodrošināta telpu atbilstība krājuma 

apjomam un lietotāju apmeklētības 

plūsmai 

Līdzekļu plānojums Kolkas pārvaldes budžetā?  

Kolkas bibliotēkas telpu aprīkojums – 

grāmatu plaukti, mēbeles. 

  



2016. DNCB lasītavas (100 m
2
) remonts, 

darbinieku atpūtas telpas izveide (arī 

mēbeles), 7 radiatoru nomaiņa. 

nepieciešamība fiksēta Darba vides riska 

novērtējumā. 

 11 400 

Plaukti žurnāliem   1000 

Ugunsdrošības sistēmas ierīkošana DNCB 

telpās. Nepieciešamība fiksēta Darba 

vides riska novērtējumā. 

  

2017. Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 

izstāžu zāles renovācija (telpas 

piemērošana daudzfunkciju veikšanai – 

izstādes, pasākumi, apmācības) 58 m
2
 

 11400 

Dundagas novada Centrālās bibliotēkas 

1.stāva pārbūve pieejamībai cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem 

  

 

Dundagas kultūras pils 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Teritorijas labiekārtošana 

Pils pagalma labiekārtošanas projekta 

realizācija 

Izstrādāts labiekārtošanas tehniskais projekts, saskaņots 

VKPAI,  sastādīta darbu izmaksu tāme 

18957,52 

Laukuma daļas labiekārtošanas tehniskā 

projekta realizācija 

Izstrādāts labiekārtošanas tehniskais projekts  

Mākslas un mūzikas skolas telpu rekonstrukcija 

Baltās zāles remonts (56,2 m
2
) Sagatavota tāme 11202 

Skolotāju istabas remonts (22,5 m
2
) Sagatavota tāme 8144 

Kamerzāles remonts (77,6 m
2
) Sagatavota tāme 9684 

Pils telpu izpēte, skiču un tehnisko projektu sagatavošana, objekta darbības stratēģijas izstrāde 

Pils mākslinieciski arhitektoniskā 

inventarizācija, inženiertehniskais audits 

atsevišķām telpu grupām, skiču un 

tehnisko projektu izstrāde telpu grupām, 

ventilācijas sistēmai u.c. komunikāciju 

 12860 



jaut. risināšanai 

Pils atjaunošanas un izmantošanas 

koncepcijas izstrāde, objekta darbības 

stratēģija 

2014.gadā veikta apkures sistēmas, ūdens piegādes un 

kanalizācijas sistēmas audits, izstrādāts skiču projekts. 

1000 

Pils telpu rekonstrukcija 

Vītņu kāpnes un tām piegulošais 

3.st.gaitenis (tehniskais projekts, 

realizācija) 

Darbu izmaksu tāme precizējama pēc darba uzdevuma 

precizēšanas, tehniskā projekta izstrādes, tā apstiprināšanas 

VKPAI. 

800,00+ 

20000 

Pamatlīdzekļu iegāde kultūras darba funkcijai 

Skatuves gaismu pamatkomplekta iegāde  1400 

Pamatlīdzekļu iegāde pils pakalpojumu attīstībai 

Barona vannas istabas apmēbeļojums  1500 

2016. Mākslas un mūzikas skolas telpu rekonstrukcija 

Telpu remonts Mākslas nodaļa – Darbs 

materiālā - Aušanas klase (32 m
2
) 

Sagatavota tāme 8055 

Skolotāju istabas (telpa Nr.98) remonts Sagatavota tāme 5884,77 

3. stāva gaiteņa (telpa Nr.100, 146, 149) 

remonts 

Sagatavota tāme 19620,26 

2017. Mākslas un mūzikas skolas telpu rekonstrukcija 

Telpu remonts – Dejas klase Sagatavota tāme  

 

Saimnieciskais dienests 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Zāles pļāvējs-traktors Veikta cenu aptauja 3000 

Soliņu uzstādīšana pie Dundagas parka 

estrādes (400 vietām, 100 soliņi) 

Uzsākta tehniskā projekta izstrāde 20000 

Pārvietojamas nojumes iegāde Dundagas 

parka estrādei  

Veikta cenu aptauja 960 

Karoga masti Dundagas parka estrādei (3 

gab., 6 m) 

Veikta cenu aptauja 1500 

Aizsargbarjeras (2 gab.) uzstādīšana 

iebraukšanai Dundagas parka estrādes 

teritorijā, ugunskura vietas izveide  

 500 

Gājēju ietve no TOP līdz Dinsberga ielai Tehniskais projekts, tāme 7600 



Ielu apgaismojums Upes un Saules ielā Tehniskais projekts, tāme 32660 

3 fāzu pieslēgums Talsu ielas 

apgaismojumam 

Tehniskais projekts, tāme 2500 

2016.    

2017.    

 

Kolkas pagasta pārvalde 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai (piemēram, 

sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Ietves rekonstrukcija 3.kārta Tehniskais projekts 57800 bez PVN, 

būvuzraudz. 600 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Līči-

Vagari 

 Tehniskais projekts 

1000, būvniecība 

20000 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Sofijas- 

Tautas nams 

 Tehniskais projekts 

1000 

Tehniskā projekta izstrādāšana Kolkas 

tirgum-noliktavai-aktīvās atpūtas centram 

 4000 

Triju novērošanas kameru un tām 

nepieciešamo tīkla pieslēgumu ierīkošana 

publiskajās teritorijās 

 3000 

Granulu katls pagasta pārvaldei  5500 

Viena piekrastes ciema pludmales 

aprīkošana ar soliem, atkritumu urnām 

 1000 

Vienas kapsētas labiekārtošana- žoga, 

vārtu remonts, soli, koku zāģēšana 

 2000 

2016. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Kraujas- Kastaņas 

  

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Kāvi- 

Līcis 93 

  

Triju novērošanas kameru un tām 

nepieciešamo tīkla pieslēgumu ierīkošana 

publiskajās teritorijās 

  

Viena piekrastes ciema pludmales 

aprīkošana ar soliem, atkritumu urnām 

  



Vienas kapsētas labiekārtošana- žoga, 

vārtu remonts, soli, koku zāģēšana 

  

2017. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Kastaņas- Zaļmeži 

  

Vienas kapsētas labiekārtošana- žoga, 

vārtu remonts, soli, koku zāģēšana 

  

 

Kolkas pamatskola 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Zēnu mājturības kabineta remonts Remonta tāme 7759,63 

Zēnu mājturības kabineta aprīkojums Aprīkojuma tāme 3690,00 

Sporta inventāra telpas remonts Remonta tāme 4167,18 

2016. Vizuālās mākslas kabineta remonts Remonta tāme 8163,00 

II stāva gaiteņa remonts  20000,00 

Pagarinātās dienas grupas telpas remonts Remonta tāme 8577,24 

Dators ar programmatūru direktoram  600,00 

Projektors latviešu valodas kab.  450,00 

Sākumskolas (I.J.) klases remonts Remonta tāme 8843,67 

2017. Ēdamtelpas remonts Remonta tāme 10608,80 

Dators ar programmatūru sākum. kl. 

(J.R.) 

 600,00 

Projektors  450,00 

 

Kolkas pamatskolas struktūrvienības PII „Rūķītis” un internāts „Rūķu nams”  

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai 

(piemēram, sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu 

aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. 1-4 gadīgo  bērnu grupas telpas un 

garderobes remonts (elektroinstalāciju 

nomaiņa) 

Tāme  13601,78 

Tualetes telpas remonts internātā Tāme 7205,13 

Žoga uzstādīšana Tāme 1882,58 

Veļas mazgātuves remonts Tāme 9565,33 

Noliktavas remonts Tāme 2145,89 



2016. Garderobes skapīši bērnudārzā 5-6 gadīgo 

bērnu grupai 

 426,00 

5-6 gadīgo  bērnu grupas telpas un 

garderobes remonts (elektroinstalāciju 

nomaiņa. 

Tāme 6766,26 

Tualetes telpas remonts internātā. Tāme 8334,60 

Lapene bērnudārza rotaļu laukumā.  1300,00 

Saimniecisko lietu noliktavas - šķūņa 

remonts (jumts, sapuvušās koka 

konstrukcijas) 

Tāme 2000,00 

Koridora remonts bērnudārzā Tāme 5540,51 

Videonovērošana bērnu laukumam   

2017. Lapene bērnudārza rotaļu laukumā.  1300,00 

Tualetes remonts 1.stāvā personālam Tāme 2132,75 

Eletrosadales telpas remonts Tāme 969,00 

Dušas telpas remonts Tāme 1729,16 

Videonovērošana PII teritorijā.   

 

SIA „Kolkas ūdens” 

Plānotais 

realizācijas 

gads 

Realizēt plānotie 

projekti/darbības/iepirkumi (nosaukums, 

īss rezultatīvais rādītājs) 

Līdz šim veiktās darbības rezultāta sasniegšanai (piemēram, 

sagatavots tehniskais projekts, veikta cenu aptauja) 

Summa (EUR) 

2015. Tehniskā projekta izstrāde Kolkas NAI  7000 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aerācijas 

sistēmas sakārtošana 

 55000 

Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtā 

filtrējošā materiāla nomaiņa 

 5000 

Dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtā jaunu 

membrānu iegāde 

 15000 

2016.    

2017.    

 

 

 

 


