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Projekta idejas apraksts, vajadzibas pamatojums, rezultāts

Sasniedzamie rezultāti - reģionālā ietekme, sociāli
ekonomiskā ietekme, ietekmes uz vidi samazinājums
(pamatojums projekta ieklaušanai reģiona programmā)

Iesaistītās pašvaldības,
sadarbības partneri

8 500 000

Pašvaldība pilsētā no Elektrības ielas līdz pagriezienam uz Virkus kapiem (t.i. Jelgavas
virzienā) ir izbūvējusi gājēju / velo celiņu. Celiņš ir Bērzes pagasta Miltiņu ciema
virzienā, taču līdz ciema teritorijai nesniedzas. Miltiņu ciems ir Dobeles pilsētas
funkcionālā teritorija, liela daļa tā iedzīvotāju strādā Dobelē, bērni skolas un PII
apmeklē pilsētā, kā arī lielāko daļu un ikdienā svarīgākos pakalpojumus iedzīvotāji
saņem pilsētā. Ciems atrodas vien 3 km attālumā no pilsētas, bet sabiedriskā
transporta nodrošinājums ir nepietiekams, autobusi nekursē bieži. Cilvēki pārvietojas
gar autoceļa P97 nomali, kurš ir noslogots gan diennakts gaišajā laikā, gan krēslas un
vakara stundās, kad ir tumšs.
Projekta rezultātā izbūvētais gājēju/velo celiņu - no pagrieziena uz Virkus kapiem līdz
Miltiņu ciemam un nepieciešams turpinājums līdz Šķibei (Smiltnieki) un tālāk līdz Kārļa
Ulmaņa "Pikšas" - uzlabojot satiksmes drošību, dodot iespēju iedzīvotājiem droši
pārvietoties (uz / no darba vieta, veselība, tūrisms), kā arī veicinās iedzīvotāju
veselības uzlabošanos pārvietojoties kājām vai velotransportu.
Divu tūristu iecienītu apskates vietu savienošanai nepieciešams izbūvēt veloceliņu
Dobele-Kroņauce-Tērvete, kas veicinātu tieši velotūrisma attīstību.
Lai palielinātu mērķauditoriju, kas vēlas apceļot Zemgali, jāizbūvē veloceliņš JelgavaZaļenieki-Tērvete-Žagare.
Veloceliņus nepieciešams izbūvēt arī bijušā Auces novada teritorijā.

DNP, ZPR un visas
Izveidota vienota velo infrastruktūra novadā, reģionā,
ZPR pašvaldības, Žagares
Latvijā.
pašvaldība Lietuvā
Uzlabota satiksmes drošība.
Samazināts sastrēgumu pieaugums un līdz ar to tiktu
efektīvi patērēts laiks un resursi, kā arī tiks mazināts
pieaugošais sabiedrības stresa līmenis.
Samazināta atkarība no fosilās enerģijas.
Tiks uzlabots sabiedrības veselības stāvoklis, kas radies
mazkustīga dzīves veida rezultātā.
Veicināta pārvietošanās kājām un ar velotransportu,
tādējādi samazinot autotransporta izmešu daudzumu.
Attīstīta velosatiksme ir ekonomiski izdevīgs, pieejams un
kopēju labumu nesošs instruments dzīvojamās vides
kvalitātes uzlabošanai.
Velotransports aizņem vismazāk vietas no visiem
transporta līdzekļiem un palielinot tā īpatsvaru kopējā
satiksmē, var iegūt vairāk vietas telpā un efektīvāku
pārvietoto cilvēku skaitu vienā laikā un telpā.
Veicināts pārrobežu tūrisms.

Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības 1 000 000
pamatinfrastruktūras izveide

Pašvaldības īpašumā ir atsevišķas zemes vienības, kas atrodas bijušās padomju
armijas teritorijās, ir piesārņotas ar būvgružiem, aizaugušas, bez inženierkomunikāciju
pievadiem.
Ir nepieciešama teritoriju sakārtošana un ēku izbūve ar nepieciešamiem
inženierkomunikāciju pieslēgumiem, t.sk. ūdens, elektrība, pievedceļi un ar AER
tehnoloģiju ieviešanu saistītiem risinājumiem, saskaņā ar komersantu vajadzībām,
tādējādi rosinot komersantu pāreju uz klimatam draudzīgāku ražošanu vai pakalpojuma
sniegšanu;
Projekta īstenošanas rezultātā pieaugs uzņēmējdarbībai piemēroto teritoriju platības un
uzlabosies to pieejamība, uzlabojot vidi novadā, palielināsies investīcijas uzņēmumos
un tiks radītas jaunas darba vietas, tādējādi paaugstinot novada un tā areāla
ekonomisko izaugsmi, kā arī nodrošinās satiksmes dalībnieku drošību (darbinieku
nokļūšana uz darba vietu).

Veicot ieguldījumus publiskās infrastruktūras uzlabošanā, DNP, ZPR un visas
ZPR pašvaldības
tiks veicināta atjaunotās degradētās teritorijas
sasniedzamība Dobeles novadā (Gardene un Lauku iela,
Dobelē), lai nodrošinātu esošo un potenciālo uzņēmumu
attīstību un tādējādi sekmētu nodarbinātību un
ekonomisko aktivitāti novadā. Uzņēmēju saimnieciskās
darbības izaugsme nodrošinās potenciāli augstākus
nodokļu ieņēmumus pašvaldības budžetā, uzlabosies
nodarbinātība, samazinot bezdarba līmeni novadā un
reģionā.
Iedzīvotāju nokļūšana uz darba vietu ir nodrošināta
(veloceliņš uz Gardeni un gājēju ietve Lauku ielā (būs
nepieciešams jaunajā teritorijā).
1) mērķtiecīgi sakārtotas vairākas pašvaldībai piederošas
teritorijas, kurās būs iespēja uzsākt uzņēmējdarbību;
2) radītas jaunas darba vietas;
3) palielināts eksporta izlaides apjoms;
4) piesaistītas privātās investīcijas.

P4

Pilsētas ielu satiksmes infrastruktūras uzlabošana

2 000 000

Dobeles pilsēta pēdējos gados ir strauji attīstījusies, piesaistot ES finansējumu, ir
realizēti vairāki uzņēmējiem nozīmīgi projekti, vides projekti, izglītības infrastruktūras
uzlabošanas, tūrismu veicinoši projekti. Taču ne visu ideju un vajadzību realizācijai
pašvaldībai pietiek finansējuma. Pilsētā ir vairākas ielas, kuru atsevišķu posmu
pārbūvei nav bijis iespēju piesaistīt publisko finansējumu. Ielas ir daļēji apmierinošā vai
neapmierinošās stāvoklī, ir nepieciešama ar ielas pārbūvi saistīto komunikāciju
pārbūve. Ir nepieciešami pābūves darbi Baznīcas ielas, Uzvaras ielas un Viestura ielas
posmam. Visi trīs pārbūvējamie posmi atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā
savās gaitās dodas gan pilsētas iedzīvotāji, gan visu pilsētas svētku laikā viesi, gan
tūristi dažādu apskates objektu apmeklēšanai.
Kritiskā stāvoklī pilsētā ir Jāņa Čakstes iela, kurai ikdienā ir ļoti liela slodze
(tirdzniecības centri, degvielas uzpildes stacija, autoserviss, pilsētas dzīvojamais
masīvs). Lielā noslogojuma dēļ iela ir uz sabrukšanas robežas.

Palielināts privāto investīciju apjoms Dobeles novadā,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamajā ielu infrastruktūrā.
Veicot Čakstes ielas transporta infrastruktūras
uzlabošanu, tiktu radīta šīs ielas piegulošajās teritorijās
vietējiem uzņēmējiem pievilcīga uzņēmējdarbības vide un
iedzīvotāju mobilitāte, tādējādi radot drošu un pievilcīgu
vidi iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.
Uzlabota satiksmes drošība pilsētā un pilsētas tēls
kopumā.
Samazināti finanšu līdzekļi ikgadējiem ielu un pazemes
komunikāciju remontdarbiem.

DNP un visas
ZPR pašvaldības

P4

Dzirnavu ielas pārbūve un stāvlaukuma izbūve
Dobeles pilsētā

1 500 000

Rīta stundās un pēcpusdienās ir novērojamas ierobežotas iespējas
īslaicīgi stāvēt pie izglītības iestādēm (Dobeles 1.vidusskola, Dobeles Valsts
ģimnāzija, Sporta stadions), lai nogādātu bērnus vai paņemtu no skolām vai
nodarbībām.
Katru gadu pašvaldība par saviem finanšu līdzekļiem veic ielu
ikdienas uzturēšanas darbus, papildus pašu finansējumam pašvaldība ir veiksmīgi
piesaistījusi ES fondu līdzekļus transporta infrastruktūras sakārtošanai, bet nav
nodoršināta stāvlaukumu pieejamība izglītības un sporta iestādēm.
Tiktu izbūvētas papildu autostāvvietas, ierobežojot automašīnu novietošanu ielas
malās un būtu iespējama arī autobusu apstāšanās vieta pasažieru (skolnieku)
izkāpšanai.
Dzirnavu ielā atrodas ražošanas uzņēmums AS "Spodrība" , kurai būtu iespējams
izmantot Dzirnavu ielu nokļūšanai līdz uzņēmuma teritorijai.
Būtu sakārtota satiksmes organizācija, palielinot gājēju drošību un atvieglojot
automašīnu novietošanu.

Izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru, nodrošināta
iedzīvotāju drošība izgaismojot ielu un stāvlaukumu ar
LED gaismekļu apgaismojumu un uzstādot novērošanas
kameras, tādējādi neradot pārslodzi ielai un spriedzi
iedzīvotājiem (iebraucot, Izbraucot), kā arī nodrošinot
uzņēmēja nokļūšanu līdz uzņēmuma teritorijai.

DNP

Velo infrastruktūras attīstība Dobeles novadā
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Bezizmešu transporta attīstība un uzpildes staciju
tīkla izveide

SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" (arī AS "Dobeles Dzirnavnieks") šobrīd
piedalās Eiropas Savienības projekta izstrādē, kas tiešā veidā paredz ar ūdeņradi
darbināmu autobusu pielietošanu pasažieru pārvadājumos.
Ūdeņradis šobrīd ir vienīgais potenciālais enerģijas nesējs ar "0" izmešiem
transportam, kas lielāks par vieglo automašīnu,
ja jānodrošina starppilsētu pārvadājumi (gan kravas, gan pasažieri).
Eiropas valstis šobrīd jau pietiekami plaši pielieto ūdeņradi transportā vienlaicīgi attīstot
ūdeņraža uzpildīšanas staciju tīklu.
Lai reģionā pasažieru pārvadāšanai varētu praktiski izmanot ar ūdeņradi darbināmu
transportu, ir jārada priekšnosacījumi ūdeņraža uzpildīšanas staciju izveidē. Izveidojot
ūdeņraža uzpildes staciju Dobelē vai tās tuvumā būtu iespējams praktiski izmantot
ūdeņraža transportu.
Novadā plānota bezizmešu transporta attīstība, iegādājoties bezizmeša
tansportlīdzekļus.

Attīstot bezizmešu transportam uzpildes staciju tīklu
reģionā, pasažieru pārvadājumos, uzņēmēju un
pašvaldības transportam praktiski varētu izmantot ar
ūdeņradi, elektrību vai darbināmus transporta līdzekļus,
kas ievērojami samazinātu transporta izmešu daudzumu.

ZPR, ZPR pašvaldības,
pasažieru pārvadātāji un
uzņēmēji

Uzņēmējdarbības vides attīstība Dobeles novada
teritorijā

1 350 000

1) Lielākā daļa reģionālās un vietējās nozīmes ceļi ir kritiskā stāvoklī;
2) Valsts reģionālās un vietējās nozīmes
autoceļu tīkla pārbūve (vai atjaunošana) radīs kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības
attīstībai, pasažieru pārvadājumiem un tūrismam.
Regulāra pašvaldības grants ceļu atjaunošana visa novada teritorijā. Tiltu atjaunošana:
"Ainavu", "Kauliņu", "Ružas", "Betons", "Ceriņu" bijušā Tērvetes novada teritorijā
Investīcijas ielu un ceļu pārbūvē uzņēmējdarbības vides attīstībai tiks veiktas atbilstoši
investīciju plānam.

Palielinātos privāto investīciju apjoms un tiktu veicināta
jaunu darba vietu izveide novados un reģionā, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību veicinošos
pasākumos, balstoties uz uzņēmēju vajadzībām.
Veicot ceļu pārbūvi, izbūvi, uzlabosies uzņēmējdarbības
teritorijām nozīmīgu funkcionālo savienojumu satiksmes
organizācija, tai skaitā satiksmes drošība, teritoriju
sasniedzamība un pieejamība, kā arī ceļu tehniskais
stāvoklis un nestspēja, kā arī samazināsies ikgadējie
ieguldījumi ceļu remontdarbiem un uzturēšanai.

ZPR

Tūrisma infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana.

1 000 000

Ņemot vērā, ka jau pašlaik Auces, Dobeles un Tērvetes novadi kopīgi sadarbojas
tūrisma popularizēšanā un uzņēmējdarbības atbalsta veicināšanā, piedaloties kopīgās
izstādēs un pasākumos, nākotnē ir priekšlikums veidot kopīgu tūrisma maršrutu
(dabas taku u.c) izstrādi un izveidi, jo apkārtējie novadi izceļas ar unikālu
kultūrvēsturisko mantojumu ( pilis un muižas u.c.) un dabas tūrismam piemērotiem
objektiem (dabas parkiem, ūdenstilpnēm u.c.). Pašvaldībā ir nepieciešams attīstīt
veloinfrastruktūru, nodrošinātot drošu pieejamību velotūristiem un
iedzīvotājiem, tādejādi popularizējot vietējās apskates vietas, paralēli iesaistot to
attīstībā vietējos tūrisma uzņēmējus. Nepieciešams attīstīt Tūrisma informācijas
punktu tīklu visā teritorijā, ieviešot viedos risinājumus to attīstībā.

Projekta rezultātā tiktu attīstīta un uzlabota tūrisma
infrastruktūra un veicināta informācijas pieejamība
iedzīvotājiem un tūristiem par novadu kultūrvēsturisko
mantojumu.

Auces novada pašvaldība
sadarbībā ar Dobeles un
Tērvetes novada pašvaldībām,
iesaistot arī pārējās Zemgales
novada pašvaldības

18+40

