Sadarbības
Idejas iesniedzējs Projekta idejas
teritorija
līmenis
(jaunās novadu
teritorijas)

Aizkraukles nov

Aizkraukles
novads

Pašvaldības
projekts

SAM, cits
finsējums

5.1.1.

Papildus
iespējamais
finansējums

6.1.1.

Prioritāte

P3

Papildus
prioritāte

P5

Indikatīvais projekta nosaukums

Indikatīvais
projekta
finansējums, EUR

Industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana
Dārza , Rūpniecības un Torņu ielu rajonā, uzlabojot
to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības
vajadzībām

1 671 000

Aizkraukles nov

Aizkraukles
novads

ZPR projekts

5.1.1.

Interreg, 2.1.3

P3.6

P5

Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma
uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu
pieejamībai

Aizkraukles nov

Aizkraukles
novads

Reģionāls
projekts

Interreg, pašvaldību
finasējums

P4

1 600 000,00

Velo infrastruktūras attīstīšana ar viediem
risinājumiem, precizēt
1 500 000,00

Aizkraukles nov

Aizkraukles
novads

Aizkraukles nov

Aizkraukles
novads

Varētu būt arī
sadarbībā ar
kaimiņu
novadiem Jēkabpili, Ogri
Pašvaldības
projekts

Aizkraukles nov

Aizkraukles
novads

Reģionāls
projekts

ANM

Aizkraukles nov

Aizkraukles
novads

Reģionāls
projekts

5.1.1.

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

P4

2.1.3.

Aizkraukles
novads

Pašvaldības
projekts

Interreg

Pļaviņu novads

Pašvaldības
projekts

5.1.1.

Interreg, pašvaldību
finasējums

P4

Satiksmes drošības pasākumu uzlabošana vietās ar
paaugstinātu satiksmes negadījumu risku

P5

P4

2.1.3., Interreg

P3.6

Pašvaldības
finansējums

P3.6

ANM, Interreg

P3

Summa tikai pēc
tehniskās
dokumentācijas
izstrādes

Projekta idejas apraksts, vajadzibas pamatojums, rezultāts

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

Teritorijā, kura robežojās ar Gaismas, Enerģētiķu, Dārza , Rūpniecības un Torņu
Radītas jaunas darba vietas un investīcijas industriāajā
ielām ir veidojusies kā rūpnieciskās ražošanas teritorija. Galvenā satiksmes plūsma
teritorijā
šajā teritorijā notiek pa Dārza un Rūpniecības ielām. Rūpnieciskā teritorija, ir izveidota
kopš Aizkraukles pilsētas pirmsākumiem, taču tās turpmākā attīstība tika pārtraukta
1988.gadā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Šajā laikā tika pārtraukta rūpnieciskās
ražošanas teritorijas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izbūve, attīstība un lielā
mērā arī uzturēšana. Teritorijai raksturīga iezīme ir salīdzinoši degradēta vide ar
neizbūvētiem un, nepabeigtiem ietvju un brauktuvju posmiem, neizbūvētiem lietus
kanalizācijas un ielu apgaismojuma posmiem, nesakārtotiem automašīnu
stāvlaukumiem, kā rezultātā šī pilsētas teritorija mūsdienīgas pilsētvides prasībām
neatbilst ne vizuāli, ne funkcionāli. Lai iepriekšminēto teritoriju radītu kā pievilcīgu
objektu tālākai investīciju piesaistei attīstoties un ienākot jauniem rūpnieciskajiem
uzņēmumiem, ir jārisina jautājums par Dārza un Rūpniecības ielu rekonstrukcijas
pasākumiem, kuri nodrošinās esošo un jauno ražošanas uzņēmumu kvalitatīvu
pieejamību, satiksmes drošību un vides kvalitātes prasību ievērošanu.Tikpat svarīgi
industrālajā teritorijā ir plānot - Bitēnu ielas rekonstrukciju -rekonstruēts esošais
ielas posms 330 m garumā,

Pļaviņu novads

Pašvaldības
projekts

Pašvaldības
finansējums

Interreg,

P7

Aizkraukles novada pašvaldība

Daugavas upe un citas lielākās ūdenstilpnes ir piemērotas ūdens tūrismam (upes
vēsturiskais, kultūras un dabas mantojums, aktīvā atpūta, makšķerēšana, laivu un
inventāra noma), bet nav izveidota nepieciešamā infrastruktūra. Projekta mērķis ir
uzlabot apstākļus ilgtspējīgai ūdenstūrisma attīstībai, paaugstinot konkurētspēju, radot
jaunus tūrisma produktus un uzlabojot infrastruktūru. Projekta ietvaros paredzēts:
ūdensceļu maršruta izstrāde, laivu piestātņu izbūve, laivu nolaišanas vietu
izbūve, pontonu laipu izbūve, skatu platformas izbūve, atpūtas vietu labiekārtošana
(soliņi, atkritumu urnas, biotualetes, ugunskuru vietas u.c.), ūdensceļa zīmju,
informatīvo stendu, norādes zīmju uzstādīšana, popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvā
tūrisma sastāvdaļu.

Ūdens tilpņu efektīvāka izmantošana ir pamats turpmākai Kopprojekts Aikraukle,
tūrisma attīstībai un piedāvājumu dažādošanai Zemgales Koknese, Jaunjelgava,
reģionā. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks veicināta visa
Pļaviņas, Nereta
reģionālā attīstība un apkārtējās vides aizsardzība,
paaugstinot ekoloģisko līdzsvaru un ekoloģisko
pakalpojumu pielāgošanu pieaugošam rekreācijas
pieprasījumam starpnovadu ietvarā.

Mērķis - izveidot un attīstīt kopīgu velo infrastruktūru jaunizveidojamā Aizkraukles
novada teritorijā, veicot ieguldījumus infrastruktūrā ar IKT risinājumiem. Velo
infrastruktūras sakārtošana, uzstādot pie veloceliņiem jaunizveidojamā Aizkraukles
novada parkos, prominādēs pie Daugavas, pie aktīvās atpūtas zonām, pie skolām,
dzelzceļa stacijām - viedos solus, marķējuma zīmes, norādes, informatīvas zīmes,
atkritumu urnas, velosipēdu statīvi.

Rezultāts - velo infrastruktūras sakārtošana veicinās
iedzīvotāju labklājību, uzlabos drošību un sabiedrisko
kārtību. Sakārtota velo infrastruktūra samazinās ietekmi uz
vidi, tiks pilnvērtīgāk izmantotas iespējas, ko nodrošina
mūsdienu tehnoloģijas.

Kopprojekts Aizkraukles,
Kokneses, Pļaviņu, Skrīveru,
Jaunjelgavas un Neretas
novadu pašvaldības

Viedie risinājumi drošības pasākumu ieviešanaipie gājēju pārejām, ielu krustojumos.

Ceļa negadījumu skaita samazināšanās.

Kopprojekts Jaunveidojamajam
Aizkraukles novadam

Daugavas upe un citas lielākās ūdenstilpnes ir piemērotas ūdens tūrismam (upes
vēsturiskais, kultūras un dabas mantojums, aktīvā atpūta, makšķerēšana, laivu un
inventāra noma), bet nav izveidota nepieciešamā infrastruktūra. Projekta mērķis ir
uzlabot apstākļus ilgtspējīgai ūdenstūrisma attīstībai, paaugstinot konkurētspēju, radot
jaunus tūrisma produktus un uzlabojot infrastruktūru. Projekta ietvaros paredzēts:
ūdensceļu maršruta izstrāde, ūdenstilpņu bagarēšana (attīrīšana un padziļināšana)
vietās, kur tā nepieciešama, laivu piestātņu izbūve, laivu nolaišanas vietu izbūve,
pontonu laipu izbūve, skatu platformas izbūve, atpūtas vietu labiekārtošana (soliņi,
atkritumu urnas, biotualetes, ugunskuru vietas u.c.), ūdensceļa zīmju, informatīvo
stendu, norādes zīmju uzstādīšana, popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvā tūrisma
sastāvdaļu.

Ūdens tilpņu efektīvāka izmantošana ir pamats turpmākai Starpreģionāls kopprojekts
tūrisma attīstībai un piedāvājumu dažādošanai Zemgales Jaunveidojamajam Aizkraukles
reģionā. Īstenojot projekta aktivitātes, tiks veicināta visa
novadam
reģionālā attīstība un apkārtējās vides aizsardzība,
paaugstinot ekoloģisko līdzsvaru un ekoloģisko
pakalpojumu pielāgošanu pieaugošam rekreācijas
pieprasījumam starpnovadu ietvarā.

Lai uzlabotu tūrisma infrastruktūru jaunveidojamajā Aizkraukles novadā un
nodrošinātu kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, izvietot norāžu zīmes uz tūrisma
objektiem, kas iekļauti tūrisma informācijas datu bāzē un ir aktīvi paklapojumu
sniedzēji. Nodrošināt ceļotājiem ērtu piekļuvi tūrisma objektiem.

Rezultātā - ceļotājs spēj sasniegt galamērķi, ir skaidras
norādes, atbilstoši valstī noteiktajiem ceļa zīmju
standartiem.

investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Labi uzturēta infrastruktūra kā apliecinājums valstiskam
atbalstam ekonomiski mazattīstītām teritorijām -5.2 km

Dabas parka “Daugavas ieleja” pieejamības (ceļa uz
kapiem un tālāk uz karjeru…) nodrošināšana un
infrastruktūras sakārtošana
•Dzelzceļa stacijas auto stāvlaukuma
paplašināšana, velo novietnes izveide (Rīgas
aglomerācijas mobilitātes pasākumu ietvaros.);

P3, P5

P4

Daugavas baseina un, Dienvidsusejas un Mēmeles
resursu ilgtspējīga izmantošana tūrisma
uzņēmējdarbības attīstībai un pakalpojumu
pieejamībai

Izmaksas var
noteikt tikai pēc
tehniskās
dokumentācijas
izstrādes

Tūrisma objektu pieejamības un infrastruktūras
uzlabošana (informatīvās norādes)

Izmaksas var
noteikt tikai pēc
tehniskās
dokumentācijas
izstrādes

Uzņējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldību
grantsceļu bez cietā seguma posmu rekonstrukcija
5.2 km*80000€ =
416 000€

Aizkraukles nov

Iesaistītās pašvaldības,
sadarbības partneri

P3.6

Kultūras mantojuma objekta (Vesetas trīs laidumu
mūra tilts) konservācijas/ rekonstrukcijas darbi
300 000 €

Industriālais vietējas nozīmes kultūras mantojuma objekts ir iekļauts Valsts
Labi uzturēta infrastruktūra,Apturēta tilta tehniskā stāvokļa
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Nr.8756. Tilta garums 21.60m. Trīs
pasliktināšana, Nodrošināta vides pieejamība
laidumi ar garumu 7.2m., gala balsti – masīvi mūra. Divi starpbalsti masīvi mūra ar
veidotiem ledgriežiem. Pilns tilta platums: divi parapeti pa 0.65m un brauktuve 6.15m,
kopā 7.45m; sega - šķembu maisījums, barjeras divas akmens mūra sienas 21.6m
garumā, ūdens atvade.
. Upes gultnes tīrīšana 330m3, zemes klātnes ierakuma būvniecība 363m3, krūmu un

Starpreģionāls kopprojekts
Jaunveidojamajam Aizkraukles
novadam

Pašvaldību kopprojekti norāda
piemēram
P1_projekta
nosaukus

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

Pļaviņu novads

Pļaviņu novads

Pašvaldības
projekts

Pašvaldības
projekts

5.1.1.

Interreg, pašvaldības P3.6
finansējums

4.3.1.

P3

P2

Infrastruktūras attīstība uz Daugavas (piestātnes no
Krustpils nov.teritorijas līdz Aizkrauklei, ūdens
transporta attīstība)
Atbalsts darbaspēka mobilitātes paaugstināšanai

2

12*1500€*60 m
=1,08 milj. €

Aizkraukles nov

Pļaviņu novads

Pašvaldības
projekts

Aizkraukles nov

Pļaviņu novads

Aizkraukles nov

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

Interreg

Reģiona projekts

Leader, Pašvaldības P3.6
finansējums

ANM, Interreg,
Pašvaldības
finansējums

P5, P6

P4

Interreg, Pašvaldības P4
finansējums

Infrastruktūras attīstība uz Daugavas (piestātnes no
Krustpils nov.teritorijas līdz Aizkrauklei, ūdens
transporta attīstība)

Veloceliņu izveide paralēli Valsts nozīmes
automaģistrālēm, starp reģiona vai novada nozīmes
attīstības centriem

P3

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

5.1.1.

P3

P4

4-5 labiekārtotas piestātnes apdzīvoto vietu teritorijā

Lauku teritorijā esošā DARBASPĒKA iespējas nokļūt līdz pilsētai ir ierobežotas.
Iedzīvotājam nav individuāla transporta ikdienas nokļūšanai līdz šim
MIKROMOBILITĀTES punktam pilsētā, ienākumu līmenis neļauj izbraukāt katru
dienu uz darbu Attīstības centrā vai Pierīgas reģionā, nav prasmju un kompetences
profesionālās vai akadēmiskās izglītības līmeņa paaugstināšanai, ilgstoši esot bez
legāla ienākumu avota zūd prasmes atgriezties darba tirgū. Nav pieejama līmeņa īres
dzīvokļu reģiona vai novada nozīmes centrā.Zemu emisiju mazstāvu rindu vai dvīņu
māju būvniecība speciālistu piesaistei vai darbaspeka mobilitātei.

12 DZĪVOKĻI S ar vidējo dzīvojamo platību 60 m2

Labiekārtotas laivu piestātnes, uzņēmējdarbības un tūrisma aktivitāšu attīstībai

4-5 labiekārtotas piestātnes apdzīvoto vietu teritorijā

150 000 €

Apvedceļa izbūve Lielkažoki - Stūrīši - Aizkraukle.

Industriālās teritorijas un uzņēmjdarbības attīstībai
nozīmīga ceļa posma rekonstrukcija

Novirzīta smagās tehnikas satiksme no Skrīveru centra - uzlabota satiksmes drošība,
nodrošināts loģistikas savienojums A6 šosejai ar E22 šoseju ārpus apdzīvotām vietām,
uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošana tieši eksportspējīgiem uzņēmumiem, kas
izmanto kravas trasnportu loģistikai (Jaunjelgavas uzņēmi: Latgran SIA, Salenieku
bloks SIA, ProWood SIA, Billerudkorsas Latvia SIA, karjeru izstrādes uzņēmumi;
Aizkrauklē: Jeldwen, AKZ; Daudzesē: mežsaimniecības uzņēmumi ZS Vairogi,
vairākas lielas
zemnieku
un blakuslauku
esošoteritorijās,
novadu lai
Investīcijas
publiskās
ceļusaimniecības).
infrastruktūrasJaunjelgavas
kvalitātes uzlabošanai
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

1600000

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

P4

Interreg, Leader,
Pašvaldības
finansējums

P4

ANM

P4

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

5.1.1.

Aizkraukles nov

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

ir sarakstā

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

ir sarakstā

Interreg, Leader,
Pašvaldības
finansējums, 2.1.3.

Velo infrastruktūras attīstīšana ar viediem
risinājumiem
1 000 000

P4

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

Interreg, Leader,
Pašvaldības
finansējums

P6

Satiksmes drošības pasākumu uzlabošana vietās ar
paaugstinātu satiksmes negadījumu risku

Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu
un Krustpils novadu
pašvaldības

Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu
un Krustpils novadu
pašvaldības

Šobrīd Jēkabpils - Spunģēnu veloceliņa praktiskā izmantošana ir apliecinājums tam, ka Uzlabota veloceliņu infrastruktūra 45 km garumā. 15 km - Krustpils, Kokneses, Pļaviņu
droša pārvietošanās blakus valsts nozīmes autoceļam rada ievērojamu riteņbraucēju Jēkabpils virziens, 20 km- Kokneses virziens, 10 km
novadu pašvaldības
175 000*45=7,875 skaita palielinājumu, palīdzot mazināt autotransporta emisijas. Šie veloceliņi nozīmīgos Madonas virziens
virzienos ir pārvarami 30-60 min ietvaros, kas ir pa spēkam arī nesagatavotam
milj.€
riteņbraucējam amatierim, kā arī iespēja rādīt piemēru jauniešiem un bērniem.

3500000

Aizkraukles nov

Labiekārtotas laivu piestātnes, uzņēmējdarbības un tūrisma aktivitāšu attīstībai
150 000 €

Veikta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
Skrīveru novada pašvaldības
pašvaldību publisko teritorijā CO2 samazinājums. 1)
samazināti nobrauktie km, patērētā degviela, CO2 izmešu
samazinājums; 2) uzlabota satiksmes drošība apdzīvotā
vietā, uz gājēju pārejām, mācību iestāžu tuvumā, novada
centrā; 3)Izveidota efektīva loģistika infrastruktūra
uzņēmējdarbības
attīstībai vairāku
pašvaldībuvalstiskam
ietvaros
Skrīveru novada pašvaldība
Labi uzturēta infrastruktūra
kā apliecinājums
atbalstam ekonomiski mazattīstītām teritorijām ap 2 km.
(Skrīveru centra aplis, Dīvajas iela un piegulošās ielas ap
2km).

Velo infrastruktūras attīstīšana ar viediem risinājumiem (velo celiņš - josla) savienojot
Skrīverus (ap 6.5km)- Aizkraukli (ap 7 km)- Koknesi (5 km) - Pļaviņas (ap 8km).
Izveidota viedā infrastruktūra - viedās velo novietnes, viedierīču uzlādes soliņi ar
solārajām baterejām, elektroskūteru nomas punkti, elektroauto uzlādes stacija (
Skrīveru stacijas laukumā). Mērķis - izveidot un attīstīt kopīgu velo infrastruktūru
jaunizveidojamā Aizkraukles novada teritorijā, veicot ieguldījumus infrastruktūrā ar
IKT risinājumiem.
Velo
infrastruktūras
sakārtošana,
Viedie
risinājumi pie
gājēju
pārejām, ielu
krustojumos.uzstādot pie veloceliņiem

Tūrisma infrastrukturas un drošības veicināšana reģionā.
Viedo risinājumu ieviešana nozarē un infrastukrūtas
izveide. Rezultāts - velo infrastruktūras sakārtošana
veicinās iedzīvotāju labklājību, uzlabos drošību un
sabiedrisko kārtību. Sakārtota velo infrastruktūra
samazinās ietekmi uz vidi, tiks pilnvērtīgāk izmantotas
iespējas,
ko nodrošina
tehnoloģijas.
Ceļa
negadījumu
skaitamūsdienu
samazināšanās.

4,733 km veloceliņš no Skrīveru centrs (vilciena stacija), Daugavas-Purapuķes ielu
krustojums līdz Dendroloģiskajam parkam, kas atrodas pie Lielvārdes (Ogres novada)
robežas. Potenciāli savienojams veloceliņš ar Ogres novada maršrutu (Rīgas areāla
teritorija)

Aizkraukle, Skrīveri, Lielvārde
Reģionālā ietekme, jo Skrīveru dendroloģiskais parks ir
valsts nozīmes dabas un kultūrvēsturisks objekts. Tūrisma (Ogres nov.)
veicināšana un objekta attīstīšana ar viediem
risinājumiem, lai efektīvāk izglītotu un informētu sabiedrību
par parkā esošajām dabas vērtībām. Pieejamība un
mikromobilitāte - sasniedzams - Rīga- Skrīveri (1ha
dzelceļs) - plānotais veloceliņš līdz Skrīveru
dendroloģiskajām parkam.

Summa tikai pēc
tehniskās
dokumentācijas
izstrādes

P5, P3.6

Ar vilcienu līdz Dendroloģiskajam parkam - vilciens
nepietur???precizēt nosaukumu

500 000

Mikromobilitātes attīstīšana novadā, precizēt, kas
plānots

200 000

P3

Velonomas/velo skūteru punkti (mobilitātes punkti ar viediem risinājumi)/velo maršrutu Reģionālo veloceliņu izveide jaunveidojāmā Aizkraukles
norādes.
novadā ar viediem risinājumiem. Mikromobilitāte attīstība.

Kopprojekts - Jaunizveidojamais
Aizkraukles novads
(Aizkraukles, Kokneses,
Pļaviņu, Skrīveru, Jaunjelgavas
un Neretas novadu
pašvaldības)
Kopprojekts Jaunveidojamajam
Aizkraukles novadam

Skrīveru, Aizkraukles
Kokneses, Jaunjelgavas novadi

Strūklakas atjaunošana pie Skrīveru dzelceļa stacijas
(vilciena maršrutā Rīga-Skrīveri).Dzelzceļa līnijai
Rīga-Daugavpils 2021.gadā 160 gadi.Skrīveru stacija
līnijas atklāšanas gadā uzņēma augstos viesus,
kamēr sagatavoja lokomotīves turpmākam ceļam.

P4
Mikromobilitātes centra teritorijas uzlabošana. Prioritāte
4 (4.1.2.)

732000

Mikromobilitātes punkta teritorijas sakārtošana un tūrisma
Valsts vietējais autoceļš V919. Pievadceļš Skrīveru stacijai, ceļa Nr.P32. Ceļa posma garums
plūsmas efektivizēšana. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana,
2,44 km. Seguma stāvoklis- ļoti slikts, intensitāte 1139. Plānots pārņemt ceļa posmu
izglītības iestādes tuvums, piekļuve novada stacijai, autoostai, Skrīveru novada pašvaldība
pašvaldības īpašumā un veikt tā rekonstrukcijas darbus. 2021.gada budžetā paredzēts kā
pastam, sociālajam dienestam. Asfaltbetona seguma
infrastruktūras projekts posma projektēšanas darbi.
atjaunošana sociālekonomiski nozīmīgs ceļa posmos.

Atjaunojamais ceļs (Finansējums piešķirts?)

90000

Augšlīgatne – Skrīveri P32 līdz A6, ceļa Nr.V919. Ceļa posma garums 0,3 km. Seguma
stāvoklis - ļoti slikts, intensitāte 984.

P4
Asfaltbetona seguma atjaunošana sociālekonomiski nozīmīgos
Skrīveru novada pašvaldība
ceļa posmos.

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

Aizkraukles nov

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

Pašvaldības
finansējums

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

5.1.1., Interreg,
Leader, Pašvaldības
finansējums

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

P4

Infrastruktūras projekti.

110000

1) Dubultā virsmas apstrāde Sila ielas un Smilšu ielas posma seguma atjaunošanai 900m x
4.5m. (projektēšanas un būvdarbi). 2) Dubultā virsmas apstrāde Sporta un Ziedu ielas
seguma atjaunošanai 890m x 4.5m. (projektēšana un būvdarbi).

Atjaunoti segumi novadā nozīmīgos ielas posmos, atbilstoši
mūsdienu prasībām apdzīvotās vietās, nodrošinot kvalitatīvus Skrīveru novada pašvaldība
dzīves apstākļus novada iedzīvotājiem un visiem.

Kultūras centra piegulošās teritorijas labiekārtošana
(Infrastruktūras projekts)

82000

Kultūras centra piegulošās ielas un laukuma labiekārtošana atbilstoši publisko pasākumu
norises prasībām, piemērojot epidemioloģisko prasību noteikumiem par iespējamajiem
pasākumiem ārtelpās. Platība 1600m2, projektā paredzēta - projektēšana, būvuzraudzība +
būvdarbi.

Mērķis: nodrošināt daudzpusīgu kultūras pakalpojumu
pieejamību novadā. Papildus mērķis: spēt nodoršināt kultūras
Skrīveru novada pašvaldība
pasākumus pulcēšanās ierobežojumu laikā atbilstoši
aktuālajām epidemioloģiskajām prasībām.

3500000

Novirzīta smagās tehnikas satiksme no Skrīveru centra - uzlabota satiksmes drošība,
nodrošināts loģistikas savienojums A6 šosejai ar E22 šoseju ārpus apdzīvotām vietām,
uzņēmējdarbības infrastruktūras uzlabošana tieši eksportspējīgiem uzņēmumiem, kas
izmanto kravas transportu loģistikai (Jaunjelgavas uzņēmi: Latgran SIA, Salenieku bloks SIA,
ProWood SIA, Billerudkorsas Latvia SIA, karjeru izstrādes uzņēmumi; Aizkrauklē
eksportspējīga kokrūpniecība: Jeldwen, AKZ; Daudzesē: mežsaimniecības uzņēmumi ZS
Vairogi, vairākas lielas zemnieku saimniecības). Jaunjelgavas un blakus esošo novadu
uzņēmumiem alternatīva ir Ķeguma HES pārbrauktuve, kas ir ekonomiski neefektīvāk no

Veikta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritorijā CO2 samazinājums. 1) samazināti
nobrauktie km, patērētā degviela, CO2 izmešu samazinājums;
2) uzlabota satiksmes drošība apdzīvotā vietā, uz gājēju
Reģionāls projekts - Skrīveri,
pārejām, mācību iestāžu tuvumā, Skrīveru novada centrā;
Aizkraukle, Jaunjelgava, Bauska
3)Izveidota efektīva loģistikas infrastruktūra uzņēmējdarbības
attīstībai vairāku pašvaldību ietvaros (Skrīveru, Aizkraukles,
Jaunjelgavas,
arī no šosejas P73
(Vecumnieki, valstiskam
Valle, Ērberģe,
Labi
uzturēta infrastruktūra
kā apliecinājums

1600000

Investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību (īpaši lauksaimniecību un mežistrādi) un saglabātu novada
apdzīvotību.

P4

P4
Apvedceļa izbūve Lielkažoki - Stūrīši - Aizkraukle. 5.1.1.
SAM

Aizkraukles nov

Skrīveru novads Pašvaldības
projekts

5.1.1.

P4

P3
Industriālās teritorijas un uzņēmējdarbības attīstībai
nozīmīga ceļa posmu rekonstrukcija. 5.1.1.

Aizkraukles nov

Kokneses novads Pašvaldības
projekts

5.1.1.

ANM, Interreg,
Pašvaldības
finansējums.

P3

P4

Ražošanas teritorijas infrastruktūras sakārtošana
Koknesē, uzlabojot to atbilstību ražošanas
uzņēmumu attīstības vajadzībām

2 830 000,00

Aizkraukles nov

Kokneses novads LVC projekts

ANM

P4
Valsts reģionālā autoceļa P79 “Koknese - Ērgļi”
posmu no 3,6 km - 10,4 km; un no 12,36 km -17,5
km pārbūvi, ir VARAM rezerves sarakstā

Aizkraukles nov

Kokneses novads Pašvaldības
projekts

Interreg, Pašvaldības P4
finansējums.

Velotūrisma attīstība Kokneses novadā

Aizkraukles nov

Kokneses novads Pašvaldības
projekts

11 000 000,00

ANM, Interreg,
Pašvaldības
finansējums.

P4

2 900 000,00

P5

Videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde pašvaldības
funkciju veikšanai

100 000,00

atbalstam ekonomiski mazattīstītām teritorijām ap 2 km.
(Skrīveru centra aplis, Dīvajas iela un piegulošās ielas ap 2km,
savienot ar Lielkažoku ielas posmu un Viesturu ceļa posmu ap
Skrīveru novada pašvaldība
1.5km). Ceļa posms savienojās ar blakus esošā Jumpravas
(Ogres) novada industriāli svarīgu ceļu - meža izstrādes,
lauksaimniecības uzņēmumiem, kas rada papildus
ekonomisko pamatojumu projektam.
1) veicināta vietējo uzņēmēju konkurētspēja, būtiski
Eiropas nozīmes autoceļa E22 nobrauktuvi un Kokneses pilsētas centru savieno
Kokneses pašvaldība
Vērenes iela, kas iet caur ražošanas teritoriju. Vērenes iela ir nozīmīga satiksmes
uzlabojot uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu Kokneses
novada rūpnieciskā zonas ceļa satiksmes infrastruktūru
dzīsla vairāk nekā 24 Kokneses uzņēmumiem, kuri nodrošina nozīmīgu daudzumu
darbavietas Koknesē. Iela ir ļoti sliktā stāvoklī, neatbilst satiksmes drošības prasībām, 2,83 km garumā, tajā skaitā ievērojami atjaunota un
trūkst apgaismojums un gājēju pārejas. Šajā teritorijā visi uzņēmumi saistīti ar aktīvu būtiska sakārtota pazemes un virszemes
transporta kustību, kas pastiprinās atkarībā no sezonas un saimnieciskās darbības
inženierkomunikāciju infrastruktūra un izveidota vieda ielu
rakstura. Ir saņemta informācija no uzņēmējiem, lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību un apgaismojuma sistēma, izbūvēta gājēju ietve.
nodrošināt eksportpreču transportēšanu ir nepieciešams nodrošināt lielgabarīta kravu 2) vismaz 24 novada uzņēmēji gūst labumu no projektā
pārvadājumiem atbilstošu ceļa infrastruktūru.
ieguldītajām investīcijām uzņēmējdarbības attīstībai
Nepieciešams veikt Vērenes ielas 1,73 km pārbūve, pievadceļa Gaiļi - Atradze 1,10 km nepieciešamajā infrastruktūrā;
pārbūve, gājēju ietves izbūve, viedā apgaismojuma izbūve, lietus ūdens kanalizācijas 3) uzlabotas teritorijas pieejamības un satiksmes drošības
iespējas 5274 novada iedzīvotājiem, kuri ikdienā regulāri
sistēmas izbūve u.c.
izmanto pašvaldības un uzņēmēju sniegtos pakalpojumus;
4) piesaistītas uzņēmēju investīcijas EUR 2 000 000,00
Autoceļš P79 Koknese-Ērgļi ir nozīmīga satiksmes dzīsla vairāk nekā 20 Kokneses
6,9 km asfaltbetona seguma atjaunošana un 4,14 km
Kokneses pašvaldība
uzņēmumiem, kuri darbojas piena lopkopības, graudkopības, metālapstrādes,
asfaltbetona seguma izbūve
būvniecības u.c. jomās. Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums sasniedz gandrīz
14 miljonus euro, nodrošinot 223 darba vietas.
Ik gadu no ražošanas uzņēmumiem un saimniecībām tiek izvestas desmitiem tūkstošu
tonnu gatavās produkcijas, uz uzņēmumiem tiek piegādātas izejvielas, kravas. Ik dienu
vairāk nekā 200 darbinieki mēro ceļu uz un no savām darbavietām.
Palielināt konkurētspēju tūrisma tirgū, kā arī paplašinātu mērķauditoriju, kas vēlas
apceļot Zemgali. Tūrisma infrastrukturas un drošības veicināšana reģionā. Viedo
risinājumu ieviešana nozarē un infrastukrūtas izveide. Rezultāts - velo infrastruktūras
sakārtošana veicinās iedzīvotāju labklājību, uzlabos drošību un sabiedrisko kārtību.
Sakārtota velo infrastruktūra samazinās ietekmi uz vidi, tiks pilnvērtīgāk izmantotas
iespējas, ko nodrošina mūsdienu tehnoloģijas.
Veloceliņu izbūve- Aizkraukles dz.stacija - Koknese (gar A6 šoseju), Bilstiņi –
Koknese, Koknese – Kokneses pilsdrupas, Koknese -Likteņdārzs, velonovietnes.
Veloceliņa maršruts savienos tūrisma objektus, atpūtas vietas, vairākas vietējā un
sabiedriskā transporta pieturvietas, naktsmītnes un sabiedriskās ēdināšanas vietas.

Rezultāts - velo infrastruktūras sakārtošana veicinās
Kokneses pašvaldība
iedzīvotāju labklājību, uzlabos drošību un sabiedrisko
kārtību. Sakārtota velo infrastruktūra samazinās ietekmi uz
vidi, tiks pilnvērtīgāk izmantotas iespējas, ko nodrošina
mūsdienu tehnoloģijas.

Pašvaldības transportlīdzekļus ar fosilo degvielu nomainīt uz videi draudzīgiem
transportlīdzekļiem, veicinot SEG emisiju samazināšanu

Iegādāti 2 jauni elektromobīļi, SEG emisiju samazinājums Kokneses pašvaldība

