Pašvaldību realizētie projekti transporta infrastruktūras jomā 2004-2006. un 2007.-2013.gada plānošanas periodā

Projekta ID
numurs

N.p.k.

1

Pašvaldība

2

3

Projekta nosaukums

4

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

5

6

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma
Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

7

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

8

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

9

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes
Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

Kopējā autotransporta
satiksme

11

1

1

Daugavpils

Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes,
Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)

3DP/3.3.1.5./08/IPIA/S 34313110.53
M/001

ES - 28444028,91 EUR
18.03.2009
Valsts budžets - 1505860,35 EUR

30.06.2015.

Pārvads 07.10.2011., Višķu
iela - 13.11.2013.,
Ventas iela 05.12.2014., Gājēju
tunelis 19.12.2013., CēsuOdu ielas 08.06.2015.

Daugavpils autotransporta mezgla (Vidzemes, Piekrastes,
A.Pumpura, Višķu iela) izbūve, Višķu ielas rekonstrukcija,
Ventas ielas rekonstrukcija, gājēju tuneļa izveide zem
dzelzceļa pārvada Vidzemes ielā, Cēsu un Odu ielas
rekonstrukcija

2

2

Daugavpils

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras
rekonstrukcija II.kārta

3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/ 5917400.07
VRAA/006

ES - 3534956,57 EUR
Valsts budžets - 124763,17 EUR

17.09.2010

17.09.2013.

A.Pumpura iela 6 ielu posmu rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve
06.12.2012., Kauņas
iela (JātniekuMiera) 21.12.2012., Kauņas
iela (Jātnieku-Višķu)
- 04.11.2011.,
Jātnieku iela 21.12.2012.,
Imantas iela 17.08.2012.,
Vienības iela 16.08.2013.,
Vienības
stāvlaukums 16.08.2013.

3

3

Daugavpils

Tranzītielas A13 rekonstrukcija Daugavpils pilsētas
teritorijā

3DP/3.2.1.2.0./10/APIA 14360779.46
/SM/010

ES - 7904701,75 EUR
Valsts budžets - 278989,52 EUR

28.09.2010

31.08.2015

4

4

Daugavpils

Daugavas ielas rekonstrukcija Daugavpils pilsētā

3DP/3.2.1.2.0./12/APIA 4329020.91
/SM/002

ES - 3197963,37 EUR
Valsts budžets -112812,82 EUR

01.10.2012

31.12.2015.

Tranzītiela A13 Tranzītielas A13 rekonstrukcija
25.03.2015.,
18.novembra
(Marijas-Ventspils) 27.04.2015.,
18.novembra
(Mēness-pilsetas
23.01.2015.
Daugavas ielas rekonstrukcija

5

5

Daugavpils

Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/ 1904829.26
attīstība
VRAA/003

ES - 1619104,86 EUR
Valsts budžets -57144,86 EUR

12.12.2012

31.12.2014.

6

6

Daugavpils

Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības
veicināšana

3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/007
3639328.66

ES - 3063067,09 EUR
Valsts budžets -108108,23 EUR

08.03.2013.

27.02.2015.

7

7

Daugavpils

Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras - ielu
kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu
renovācija

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/ 5274697.64
VRAA/003

ES - 3151016,78 EUR
Valsts budžets -166818,53 EUR

23.03.2009

8

8

Daugavpils

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Daugavpils
rajona Demenes pagasta izgāztuves Demene"
Nr.44508/830/PV rekultivācija

3DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/ 2390021.03
VIDM/033

ES - 2029681,29 EUR

09.07.2009.

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas
Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)
Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

10

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

13

12

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

14

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

15

Kravu autotransports

17

16

18

19

Izbūvēta Jaunbūvējamā iela
(Latgales iela) – 1080m;
Izbūvēts kustības pārvads – 75.9m;
Izbūvēti 2 dzelzceļa pārvadi –52.7m,
54.4m;Izbūvēts gājēju komunikācijas
tiltiņš 64.05m;atremontēts dzelzceļa
apbraucamais ceļš – 6256m;zbūvēti
lietusūdens atvades tīkli –
4880.40m;
tika izbūvēti 2 rotācijas apļi;
uzstādītas 3239 m norobežojošas
barjeras;labiekārtota teritorija -72
689.72m2.

-

10000

5%

8000

3%

Nav veikts

A.Pumpura iela (posmā no Puškina 500
ielas līdz Arodu ielai) asfalta apakškārtas
izbūve – 5920.1 m2;asfalta virskārtas
izbūve – 3402.3 m2;kāpņu izbūve – 7
gabali;teritorijas labiekārtošana – 3011.9
m2;
lietuskanalizācijas izbūve –604.5m.
Kauņas iela (posmā no Jātnieku ielas līdz
Miera ielai) asfalta apakškārtas izbūve –
7299 m2;asfalta virskārtas izbūve –
4929.5 m2;teritorijas labiekārtošana –
1366 m2;lietuskanalizācijas izbūve
–847.6 m.
Kauņas iela (posmā no Jātnieku ielas
līdz Višķu ielai) Objekta kopējā platība –
25599.8 m2;Izbūvēts asfalta segums –
20003.3 m2;Labiekārtota teritorija –
5596.5 m2;Izbūvēta lietusūdens
kanalizācija – 1408 m;
Jātnieku iela (posmā no Smilšu ielas
līdz Vaiņodes ielai) asfalta virskārtas
izbūve – 51771.1 m2;teritorijas
labiekārtošana – 2756
m2;lietuskanalizācijas izbūve – 1220.3 m.
Imantas iela (posmā no Daugavas
ielas līdz Viestura ielai)asfalta virskārtas
izbūve – 8589.85 m2;bruģa izbūve ietvēs
– 2823.7 m2;teritorijas labiekārtošana –
2281 m2.
Vienības iela (posmā no Cietokšņa ielas
līdz Parādes
ielai)asfalta apakškārtas
7.17
km
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1.9km

7500

5%

9800

5%

8900

5%

Nav veikts

Komunālā iela Komunālā iela (Dzelzceļa pārbrauktuve - Stellas)
26.11.2014., Raiņa rekonstrukcija un Raiņa skvēra rekonstrukcija
skvērs - 15.12.2014.

1.38km
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Liepājas un Varšavas ielas rekonstrukcija

Varšavas iela - 1005 m., Liepajas iela 1500
- 1212 m
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01.06.2013.

Varšavas iela 05.12.2014.,
Liepajas iela 17.12.2014.
08.03.2013.

Daugavpils Cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksais
labiekārtojums un inženiertīklu renovācija

0.50%
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Nav veikts

09.07.2011.

13.05.2011.

Rekultivācijas būvdarbu izpilde

ar betona bruģi izbūvētas
400
brauktuves, ietves un veloceļiņi ar
kopējo platību 3886.5 m2;tika
izbūvēti ūdensapgades tīkli
1541.5m; tika izbūvēti kanalizācijas
tīkli 1448m; tika izbūvēti lietus
ūdens kanalizācijas tīkli
1489.7m;tika izbūvēti siltumtīkli
1140.4m.
Rekultivēta izgāztuve - 7.365 ha;
atkritumu savākšana, blīvēšana un
sastumšana kaudzē – 385 718
m3;Infiltrāta savākšanas sistēmas
ierīkošana - 1015.2 m; Pretfiltrācijas
slāņa izveidošana – 33495.06m3;
Betonītmāla – 4 866.75 m2,
ģeotekstila – 4 866.75 m2 un
drenāžas slāņa – 2 920.05 (10-3) m3
izveidošana; Auglīgās grunts slāņa
izveide – 31391.20 m3; Iekšējā ceļa
rekonstrukcija – 1264 m; Izgāztuves
teritorijas apzaļumošana – 8.81 h.

-

-

-

-

-

Ir veikts - ir sasniegts galvenais izgāztuves
rekultivācijas merķis

Projekta ID
numurs

N.p.k.

1

Pašvaldība

2

3

Projekta nosaukums

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

5

4

9

9

Daugavpils

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras
rekonstrukcija

10

10

Daugavpils

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils KPFI-13/17
pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā

11
12

11
12

Daugavpils
Jelgava

Daugavas, Kandavas, Smilšu ielu mezgls
Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar pieejām
Jelgavas pilsētā

13

13

Jelgava

14

14

15

6

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/ 3283267.31
VRAA/017

181498.34

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma
Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

7

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

8

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes
Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

9

10

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

11

07.10.2009

31.03.2012.

Šūņū-Ormaņu8 ielu rekonstrukcija, 16 objektu apgaismojuma
Zeltkalna ielas rekonstrukcija un izbūve
10.11.2011.,
Tukuma iela 22.12.2011.,
Baznīcas iela 29.12.2011.,
Valmieras iela 10.06.2011., Valkas
dzelzceļa
parbrauktuve 15.12.2011.,
Gaismas iela 10.11.2011., Ūdens
iela - 22.09.2011.,
Amatu iela 22.09.2011.,
Pilsētas centrs 22.11.2011., Ķīmiķu
ciemats 02.11.2011.,
Jaunbūve 02.11.2011., "L"
daļa - 08.12.2011.

ES - 118150,58 EUR

06.02.2012.

01.07.2012.

29.06.2012.

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

13

12

1. Šūņu–Ormaņu– Zeltkalna ielu
1000
krustojums un Baložu iela (posmā no
Ormaņu ielas līdz Ezeru ielai);Objekta
kopējā platība – 4051.75 m2;Izbūvēts
asfalta segums – 2829.7 m2;Labiekārtota
teritorija – 897 m2.
2. Tukuma iela (posmā no 18.Novembra
ielas līdz Užvaldes ielai).Objekta kopējā
platība – 34 788.7 m2;Izbūvēts asfalta
segums – 25 177 m2;Labiekārtota
teritorija – 9 575m2;Izbūvēta lietusūdens
kanalizācija -1114 m;Renovēts
apgaismojums – 50 gaismekļi.
3. Baznīcas iela (posmā no Amatu ielas
līdz Brjanskas ielai);Objekta kopējā
platība – 4223.4 m2;
Izbūvēts asfalta segums – 3604.4
m2;Labiekārtota teritorija – 619 m2.
4. Valmieras iela (posmā no Varšavas
ielas līdz Jelgavas ielai).Objekta kopējā
platība – 9441 m2;Izbūvēts asfalta
segums – 7010 m2;Labiekārtota teritorija
–2371 m2.
5. Valkas ielas dzelzceļa pārbrauktuves
atjaunošana, Valkas un Dunduru ielu
posmā.Objekta kopējā platība – 6591.24
m2;Izbūvēts asfalta segums –
3903.24 m2;Labiekārtota teritorija –
2688 m2;
Izbūvēta ielus ūdens kanalizācija –
– 16ielā - Gaismekļu iegāde, montāžas darbi, apgaismojuma sistēmas 350.5m;Izbūvēts
Aveņu ielā - 76 apgaismojums
gab., Arendoles

testēšana un palaišana 10 ielām

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

14

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

15

Kravu autotransports

17

16

18

19
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-

Ir veikts - efektivitātes rādītāji ir sasniegti un atbilst
projekta iesnieguma veidlapā minētajām

22 000 automašīnas /
24h (2001.gadā)

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Rīgas ielas pārbūvētais posms ir kļuvis ievērojami
plašāks, jo braucējiem tagad katrā virzienā ir divas
joslas, bet pusē, kurā iepriekš nebija gājēju ietves,
tagad ir gan ietve, gan veloceliņš. Projekta ietvaros
ir uzstādīti jauni luksofori un apgaismes iekārtas, kā
arī izbūvētas jaunas lietusūdeņu kanalizācijas
sistēmas. Ielas posms kļuvis vizuāli pievilcīgāks, jo
rekonstruētajā posmā izveidoti jauni apstādījumi un
puķu podi.
Galvenie secinājumi:
1) attīstot pilsētas centrālās ielas infrastruktūru
(t.sk. izveidojot 4 braukšanas joslas 2 vietā),
uzlabota satiksmes drošība, samazināts satiksmē
pavadītais laiks;
2) pieaugusi iedzīvotāju apmierinātības ar dzīves
apstākļiem - ielu infrastruktūras stāvokli;
3) veicināta uzņēmējdarbības nozaru attīstība,
uzlabojušās transporta un piekļuves iespējas
uzņēmumiem;
4) veicināta piekļuve tuvumā esošajiem izglītības,
sporta, kultūras un tūrisma objektiem;
5) uzlabota sabiedriskā transporta infrastruktūra un
pakalpojumi;
6) ņemot vērā, ka palielinājies ielas infrastruktūras
apjoms un mainījusies satiksmes organizācija,
uzturēšanas izmaksas palielinājušās.

10 gab., Ezeru ielā - 15 gab.,
Minskas ielā - 15 gab., Piekrastes
ielā - 65 gab., Raipoles ielā - 35 gab.,
Rēzeknes ielā - 51 gab., Stāvā ielā 14 gab., Tartu ielā - 63 gab., Telts
ielā - 25 gab.
Īstenošanā
Rīgas ielas posms no J. Čakstes
bulvāra līdz Cukura ielai - 0,6 km.

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)
Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

Kopējā autotransporta
satiksme

ES - 1961369, 38 EUR
Valsts budžets -103837,21 EUR

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

-

2457655.33

Valsts investīciju programma 1869321,35 EUR

2001.gads

2002.gads

-

Lielupes un Driksas tiltu pilna rekonstrukcija to nestspējas
atjaunošanai, tādējādi nodrošinot transporta un gājēju
kustību atbilstoši satiksmes drošības prasībām

Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā no
Cukura ielas līdz Skautu ielai

-

957991.13

Valsts investīciju programma 476662,06EUR

2002.gads

2002.gads

-

Rekonstruēts ielas segums, izveidojot papildus braukšanas Rīgas ielas posms no Cukura ielas
joslas, jaunas ietves, apgaismojumu, rekonstruēts Rīgas
līdz Skautu ielai - 0,5 km
ielas un Kalnciema ceļa krustojums un uzstādīts vēl viens
jauns luksofors kustības drošības uzlabošanai

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Jelgava

Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā no
Institūta ielas līdz Loka maģistrālei

-

2219680.02

Valsts investīciju programma 1116954,37 EUR

2005.gads

2006.gads

-

Rekonstruēta braucamā daļa, izbūvētas gājēju ietves un
veloceliņš, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojums

Rīgas ielas posms no Institūta ielas
līdz Loka maģistrālei - 1,4 km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

15

Jelgava

Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā no
Loka maģistrāles līdz administratīvajai robežai
Ozolnieki

-

3928903.36

Valsts investīciju programma 3869858,45 EUR

2007.gads

2008.gads

-

Izbūvēts braucamās daļas segums, ietve, veloceliņš,
apgaismojums, autobusu pieturas, veikta satiksmes
organizācija

Rīgas ielas posms no Loka
maģistrāles līdz administratīvajai
robežai Ozolnieki - 1,92 km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

16

16

Jelgava

Tērvetes ielas rekonstrukcija Jelgavā, I kārta

-

522937.83

Pašvaldības budžets

2004.gads

2005.gads

-

Rekonstruēta braucamā daļa, izbūvētas gājēju ietves un
veloceliņš, lietus ūdens kanalizācija, apgaismojums,
sabiedriskā transporta pieturvietas

I posms no Rūpniecības ielas līdz
pirmajai dzelzceļa pārbrauktuvei 0,55 km; II posms no pirmās
dzelzceļa pārbrauktuves līdz otrajai
dzelzceļa pārbrauktuvei - 0,1 km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

17

17

Jelgava

Tērvetes ielas rekonstrukcija Jelgavā, II kārta

-

2256417.08

Pašvaldības budžets

2007.gads

2008.gads

-

Rekonstruēta braucamā daļa, izbūvētas gājēju ietves un
veloceliņš, lietus ūdens kanalizācija, apgaismojums

Tērvetes ielas posms no Raiņa ielas Dati nav apkopoti
līdz Rūpniecības ielai - 0,98 km
Posms no 2.dzelzceļa pārbrauktuves
līdz Jelgavas pilsētas
administratīvajai robežai - 3,6 km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

18

18

Jelgava

Rūpniecības ielas rekonstrukcija

-

3201461.57

Nacionālā programma "Pilsētu
tranzītielu sakārtošana 1. šķiras
autoceļu maršrutos" 3201461,57 EUR

2004.gads

2005.gads

-

Rūpniecības ielas līdz Tērvetes ielai, t.sk. Tērvetes ielas
Rūpniecības iela posms no Tērvetes Dati nav apkopoti
krustojuma un apļa, kas atrodas Rūpniecības un Pasta ielas līdz Pasta ielai - 1,3 km
galā, rekonstrukcija

Dati nav apkopoti

14830 automašīnas /
24h (2007.gads)

1186 automašīnas /
24h (2007.gads)

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Konkrēti dati nav analizēti, vispārīgi secinājumi.

19

19

Jelgava

Kalnciema ceļa braucamās daļas seguma atjaunošana posmā no Vecā ceļa līdz Jelgavas pilsētas
administratīvajai robežai

453400.95

Pašvaldības budžets

2008.gads

2008.gads

-

Braucamās daļas seguma atjaunošana

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Konkrēti dati nav analizēti, vispārīgi secinājumi.

20

20

Jelgava

Brīvības bulvāra rekonstrukcija

4176641.00

Pašvaldības budžets, autoceļu
fonds - 32053,03 EUR

2008.gada maijs

2009.gada oktobris

-

Ielas braucamās daļas, ietvju, automašīnu stāvvietu, lietus Brīvības bulvāra posms no Rīgas
ūdens kanalizācijas tīklu, apgaismojuma, elektrolīniju tīklu, ielas līdz K.Helmaņai ielai - 1,5 km
vid.sprieguma tīklu, kabeļu kanalizācijas, ūdensvada un
saimn. kanalizācijas izbūve, polign. punktu pārcelšana,
teritorijas labiekārtošana, luksoforu izbūve

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Konkrēti dati nav analizēti, vispārīgi secinājumi.

-

Kalnciema ceļa posms no Vecā ceļa
līdz Jelgavas pilsētas
administratīvajai robežai - 3,4 km

Konkrēti dati nav analizēti, vispārīgi secinājumi.

N.p.k.

Projekta ID
numurs

1

Pašvaldība

2

3

Projekta nosaukums

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

5

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma
Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)
Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

Kopējā autotransporta
satiksme

Kopējā autotransporta
satiksme

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Izvērtējums nav veikts.

Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra Vienošanās
3595677.63
un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai
Nr.3DP/3.6.1.1.0/08/IP
IA/VRAA/011/011

ERAF (Policentrija) - 2949692,80 23.03.2009
EUR
Valsts budžets - 156160,21 EUR

2010.gada
decembris

-

Rekonstruēts Lielas ielas un Dobeles šosejas posms ar 4
joslu brauktuvi, gājēju ietvēm, veloceliņu, ārējo
apgaismojumu, sabiedriskā transporta pieturvietām,
inženiertehniskajām komunikācijas (ūdensapgāde,
lietusūdens novadīšana, elektroapgāde)

Lielās ielas posms no Dambja ielas
līdz Māras ielai un Dobeles šosejas
posms no Māras ielas līdz Atmodas
ielai - 1,43 km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Lielāko 2007.-2013.gada projektu ietekmes
novērtējuma izstrāde ir uzsākta, taču tā sākotnējā
versija tiks pabeigta 2016.gadā, kad daudziem
projektiem beigsies 5 gadu pēcieviešanas periods,
kad jāsasniedz projektā plānotie rezultāta rādītāji.
Pārskatā tiks analizēti arī projektu
sociālekonomiskie ieguvumi. Tas tiks papildināts
katru, ņemot vērā katra projekta pēcieviešanas
periodu un tajā sasniegtos rādītājus.

Jelgava

Garozas ielas no Rīgas ielas līdz Jelgavas pilsētas
robežai rekonstrukcija

-

71476.54

Pašvaldības budžets

2009.gads

-

Rekonstruēti 2.25 km velo celiņi, ietves, ielas
apgaismojums

Ielas braucamā daļa nav
rekonstruēta

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

24

Jelgava

Melioratīvās sistēmas rekonstrukcija cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajās teritorijās
Jelgavas pilsētā

Nr. 10-06-L00102000001

908459.54

Eiropas Lauksaimniecības
26.07.2010
garantiju fonds - 690428,63 EUR

2011.gada
septembris

-

Garozas ielas seguma virskārtas nomaiņa, sakārtota lietus Garozas iela no no dzelzceļa Jelgava - Dati nav apkopoti
ūdens kanalizācija sistēma Pārlielupē 0,447 km garumā un Rīga pārbrauktuves līdz Brīvības
virsūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma
bulvārim - 0,968 km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

25

25

Jelgava

Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes
krastmalas sakārtošana

Vienošanās
23515364.17
Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IP
IA/VRAA/016/057

ERAF (Policentrija) - 16935327
EUR
Valsts budžets - 448288 EUR

30.12.2013

-

Raiņa ielas posms no O.Kalpaka ielas Dati nav apkopoti
līdz J. Čakstes bulvārim - 1,34 km;
J.Čakstes bulvāra posms no Raiņa
ielas līdz Lielajai ielai - 0,5 km,
posms no Lielās ielas līdz Ausekļa
ielai - 0,2 km;
Lielās ielas rekonstrukcija posmā no
Dambja ielas līdz J.Čakstes bulvārim 2,06 km.
Kopā veikta ielu seguma izbūve - 4,1
km garumā.

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

26

26

Jelgava

Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IP 863997
attīstības nodrošināšanai Jelgavā
IA/VRAA/019

2014.gada augusts

-

Raiņa ielas rekonstrukcija; J.Čakstes bulvāra rekonstrukcija
gar Driksas upes krastu (t.sk. Pilssalas iela); Lielās ielas
rekonstrukcija posmā no Dambja ielas līdz J.Čakstes
bulvārim.
Rekonstruētas ielu brauktuves un ietves, gar brauktuves
malām izbūvētas autostāvvietas īslaicīgai automašīnu
novietošanai, izbūvētas gājēju pārejas, veikta krustojumu
un luksoforu aprīkošana un pieslēgšana Inteliģentās
transporta vadības sistēmai, rekonstruētas sabiedriskā
transporta pieturvietas, izbūvēta gājēju ietve ar veloceliņu
(promenāde) gar Driksas upi, izbūvēti Driksas krasta
nostiprinājumu konstruktīvie risinājumi un gājēju atpūtas
zona, rekonstruēti esošo koku alejas apstādījumi, izbūvēts
gājēju tilts pāri Driksas upei uz Pasta salu (tilta laiduma
garums 152 m, ar betonēto pagarinājumu pilsētas pusē 199,6 m, platums: 3,5 m), pontona tilts zem Driksas upes
un rekonstruēts tilts uz Pasta salu pāri kanālam, kā arī
rekonstruēts ielu apgaismojums, veikta vairāku jaunu lietus
Veikta Cukura ielas posma rekonstrukcija no Aviācijas ielas
līdz Cukura ielai un jauna Aviācijas ielas posma izbūve no
Garozas ielas līdz Krasta ielai. Izbūvēts arī ielu
apgaismojums, sakārtotas lietus ūdens savākšanas
sistēmas, izveidotas sabiedriskā transporta pieturvietas,
izbūvēta apvienotā gājēju ietve un veloceliņš.

Rekonstruēts Cukura ielas posms no Dati nav apkopoti
Aviācijas ielas līdz Cukura ielai 22 0,374 km
izbūvēts Aviācijas ielas posms no
Garozas ielas līdz Krasta ielai 9 - 0,3
km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

22

22

Jelgava

23

23

24

2008.gads

16.12.2010

ERAF (Policentrija) - 603812 EUR 22.08.2013
Valsts budžets - 15983 EUR

16

17

Kravu autotransports

Rekonstruēti 2 krustojumi:
Rūpniecības ielas un Filozofu ielas
un Atmodas ielas un Dambja ielas
krustojums

12

15

Kravu autotransports

Rekonstruēti 2 krustojumi: Rūpniecības ielas un Filozofu
ielas un Atmodas ielas un Dambja ielas krustojums:
izveidotas nepieciešamās gājēju pārejas;
izveidotas apvienotās gājēju un riteņbraucēju ietves;
uzstādīts nepieciešamais ielu apgaismojums;
uzstādītas barjeras gar ielas malām, lai gājēji varētu droši
pārvietoties un šķērsot ielu tikai paredzētajās vietās;
modernizētas sabiedriskā transporta pieturas vietas

ERAF - 286088,80 EUR
Valsts budžets - 37567,57 EUR

14

Kopējā autotransporta
satiksme

-

Nr.3DP/3.2.1.3.1/08/A 338802.24
PIA/SM/073

13

Kravu autotransports

9

Satiksmes drošības uzlabošana Rūpniecības –
Atmodas ielas posmā, Jelgavā

11

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

2010.gada
decembris

Jelgava

10

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

8

21

7

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

14.07.2009

4

21

6

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

18

19

N.p.k.

Projekta ID
numurs

1

Pašvaldība

2

Projekta nosaukums

3

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

5

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma
Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

7

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes
Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)

14

Kopējā autotransporta
satiksme

15

Kravu autotransports

Kopējā autotransporta
satiksme

8

9

Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu Nr.2DP/2.3.2.2.3/13/IP 6923412
infrastruktūras izbūve Jelgavā
IA/VRAA/014

ERAF (Policentrija) - 4192126
EUR
valsts budžets - 155777 EUR

10.09.2013

30.06.2015

-

Sakārtota ielu infrastruktūra ap dzelzceļa staciju 1,9 km
kopgarumā, aptverot septiņus ielu posmus: Stacijas ielu no
Pasta ielas līdz Zemgales prospektam; Zemgales prospektu
no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai; Pasta ielu no Jāņa līdz
Stacijas ielai; Sporta ielu no Zemgales prospekta līdz ēkai
Sporta ielā Nr.2; Jāņa ielu no Zemgales prospekta līdz Pasta
ielai, kā arī izbūvēts Sporta ielas turpinājums no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai un veikta Palīdzības ielas
brauktuves un ietvju seguma atjaunošana.
Izbūvēts stāvlaukums 240 automašīnām, veikta teritorijas
labiekārtošana un pilsētas sabiedriskā transporta
galapunkta izbūve.

Pasta ielas posms no Jāņa līdz
Dati nav apkopoti
Stacijas ielai - 350 m;
Stacijas ielas posms no Pasta ielas
līdz Zemgales prospektam - 3630
m2;
Zemgales prospekta posms no
Stacijas ielas līdz Jāņa ielai - 4300
m2;
Sporta ielas posms no Zemgales
prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2 2330 m2;
Jāņa ielas posms no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai - 2040 m2;
Sporta ielas turpinājums no
Zemgales prospekta līdz Pasta ielai 1250 m2.

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

28

28

Jelgava

Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā

SM2010/-7

6681837.33

ERAF (Tranzītielas) - 5163174,98 23.02.2010
EUR
Valsts budžets - 182229,71 EUR

20.12.2012

-

Dobeles šosejas posms no Pūra ceļa Dati nav apkopoti
līdz Svētes upes tiltam - 3 km

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

29

29

Jelgava

Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas
līdz Rūpniecības ielai

-

Lietuvas šosejas posms no Miera
ielas līdz Rūpniecības ielai - 1,2 km

11400 automašīnas /
24h (2007.gads)

912 automašīnas / 24h Dati nav apkopoti
(2007.gads)

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

30

Jelgava

01.06.2015

-

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

72

Jelgava

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

Dati nav apkopoti

31

Jēkbapils

ERAF (Policentrija) - 1368795,85 17.08.2009
EUR
Pašvaldība - 48310,45
Valsts autoceļu fonds, Satiksmes 01.11.2007
ministrija 1 138 297,45

2009.gada decembris -

32

Vienošanās
1656479.20
Nr.3DP/3.6.1.1.0/09/IP
IA/VRAA/004/024
1 138 297.45

Lietuvas šosejas posms no Viskaļu
ielas līdz pilsētas administratīvajai
robežai - 0,24 km
Veikta sešu ielu posmu
rekonstrukcija - 1.6 km

Dati nav apkopoti

31

Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas
administratīvajai teritorijai, asfalta seguma
atjaunošana
Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras
izbūve izglītības, veselības aprūpes un
uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai
A12 un A6 autoceļu krustojuma Jēkabpilī uzlabošana

ERAF (Tranzītielas) - 2404763,96 01.08.2012
EUR
Valsts budžets - 73117,83 EUR
Satiksmes ministrija - 498000
15.07.2014
EUR

20.12.2013

30

Nr.
4524318.3
3DP/3.2.1.2.1./12/APIA
/SM/008
APPP Nr.2-38.2/14/31 1284287.00

01.06.2008

Satiksmes
ministrijas akts

Rekonstruēta ielas braucamā daļa, izveidotas drošas gājēju
ietves un pārejas, izbūvēts veloceliņš, rekonstruēts ārējais
apgaismojums, rekonstruētas un izbūvētas
inženierkomunikācijas, uzstādītas jaunas sabiedriskā
transporta pieturas vietas, izveidoti divi luksofora objekti,
kas pieslēgti vienotajai inteliģentajai vadības sistēmai,
izveidota kravas automobiļu stāvvieta un veikta pievedceļu
sakārtošana
Visā rekonstruētajā Lietuvas šosejas posmā no Rūpniecības
ielas līdz Lietuvas šosejas, Miera ielas un Platones ielas
krustojumam ir nodrošinātas 4 braukšanas joslas, pa divām
Lietuvas šosejas posma no Viskaļu ielas līdz pilsētas
administratīvajai robežai asfalta seguma atjaunošana un
nomaļu uzpilde;
Veikta sešu starpkvartālu ielu rekonstrukcija:
1. Strazdu ielas no Kronvalda ielas līdz Akmeņu ielai,
2. Akmeņu ielas no Imantas ielas līdz Brīvības bulvārim,
A12 un A6 autoceļu krustojuma Jēkabpilī uzlabošana

Rekonstruēts krustojums - 1 gab.

Jēkbapils

Rīgas, Madonas, Varoņu ielu rekonstrukcija Jēkabpils
pilsētā

-

3 478 940.96

Valsts autoceļu fonds, Satiksmes 30.12.2008
ministrija 2447737,99

31.05.2010

16.07.2010

Rīgas, Madonas, Varoņu ielu lokveida krustojumu
rekonstrukcija Jēkabpils pilsētā

Rekonstruēti krustojumi - 2 gab.

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

Nav veikts

33

Jēkbapils

Ledus ielas izbūve Jēkabpilī

-

1 012 418.83

Pašvaldības budžets 1012418,83 02.03.2009

10.07.2009

18.07.2009

Izbūvēta jauna iela, kas savieno Vienības ielu ar Neretas
ielu

Izbūvēta iela - 500 m

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

Nav veikts

35

34

Jēkbapils

Rīgas, Brīvības, R.Blaumaņa un Zaļās un tām pieguļošo 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/ 12 331 482.21
ielu tīkla rekonstrukcija
VRAA/012/061

ERAF 10 477 517,18, Valsts
budžeta dotācija 369 794,69

17.08.2010

31.12.2012

30.08.2011
28.09.2012

Veikta ielu rekonstrukcija, uzstādīti vides objekti

Rekunstruētas ielas 9960 m

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

Nav veikts

36

35

Jēkbapils

Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības – 2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/ 7 433 039.35
Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija
VRAA/010/093

ERAF 6 008 28,65, Valsts budžeta 05.07.2012
dotācija 218 314,96

31.12.2014

25.09.2014

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

Nav veikts

37

36

Jūrmala

Tranzītielas P128 Talsu šoseja/Kolkas iela
rekonstrukcija Jūrmalā

Projekta Nr.
6 283 828,49 EUR
3DP/3.2.1.2.0/12/APIA
/SM/009; vienošanās
Nr. SM 2012/-65

ERAF-3 444 284,60 EUR
Valsts budžeta dotācija 04 724,87 EUR

01.10.2012

31.08.2015

21.08.2015

Veikta ielu un krustojumu rekonstrukcija, tilta pār Daugavu Rekonstruētas ielas - 1324 m,
renovācija
renovēts ilts - 293 m, rekonstruēti
krustojumi - 4 gab.
Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:
1. Ielas garums – 3465 m;
1. Tranzītielas rekonstrukcija (Talsu šoseja/Kolkas iela);
2. Gājēju –velosipēdistu celiņi –
2. Gājēju ietvju un veloceliņu izbūve;
9460 m
3. Gājēju barjeru uzstādīšana;
3. Kopējā platība kurā veikti darbi –
4. Apgaismojuma balstu uzstādīšana;
169 024 m2;
5. Rotāciju apļu izbūve;
6. Luksoforu uzstādīšana;
7. Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve.

Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Informācija nav sniegta

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

34

Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Informācija nav sniegta

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

32

Dati tiks sniegti kopā
ar faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā
ar faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā
ar faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā
ar faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā
ar faktisko mērījumu
rezultātiem
62

Satiksmes intensitātes
mērījumi tiks pasūtīti

33

Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
Dati tiks sniegti kopā ar
faktisko mērījumu
rezultātiem
5172

Informācija nav sniegta

Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta

Informācija nav sniegta Informācija nav
sniegta
Informācija nav sniegta 13459798.18

Informācija nav sniegta

Informācija nav
sniegta
-

Informācija nav
sniegta
-

Informācija nav
sniegta
-

Informācija nav sniegta

Informācija nav sniegta

Informācija nav sniegta

Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta

Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta

Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta

-

Dati nav pieejami

2010.gada
decembris

Dzelzceļa
infrastruktūras
modernizācija
18.02.2008.
Autoievadceļa
būvniecība
30.12.2010.
Karostas izgriežamā
tilta rekonstrukcija
16.10.2009.

Dzelzceļa Ziemeļu parka ar trim sliežu ceļiem (kopējais
Izbūvēts jauns autoceļš 2,7 km
garums 2,15 kilometri) un savienojošā dzelzceļa ar Rietumu garumā.
parku (2,4 kilometri) izbūve, ostas auto ieved ceļa 2. kārtas
būvniecība (Izbūvēts jauns autoceļš 2,7 km garumā,
caurtekas lietusūdeņu novadīšanai, apgaismojuma sistēma,
pārbrauktuves un autobusa pietura) un Karostas
izgriežamā tilta rekonstrukcija.

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti
Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

2006.gads

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti
Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

16

17

Kravu autotransports

Jelgava

12

13

Kravu autotransports

27

1

11

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

Kopējā autotransporta
satiksme

10

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

27

4

6

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

18

19

Lielāko 2007.-2013.gada projektu ietekmes
novērtējuma izstrāde ir uzsākta, taču tā sākotnējā
versija tiks pabeigta 2016.gadā, kad daudziem
Nav veikts

38

37

Jūrmala

Lielupes tilta un pievadceļa rekonstrukcija

39

38

Liepāja

Liepājas ostas pievedceļi

40

39

Liepāja

Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija (pasūtītājs Liepājas speciālās ekonomikas zonas pārvalde)

Informācija nav sniegta 13517282.2

41

40

Liepāja

Brīvības ielas rekonstrukcija Liepājā

3DP/3.2.1.2.0/09/APIA 13580567.27
/SM/006

Liepājas pilsētas dome 23.02.2010
4945283,47 EUR;
Valsts budžets - 635286,65 EUR;
ERAF - 7999997,15 EUR

28.09.2013

2011.-2013.gads

Seguma rekonstrukcija. Gājēju/veloceliņa izbūve.
Luksoforu uzstādīšana. Sabiedriskā transporta
pieturvietas. Lietusūdens kanalizācija. Ielas apgaismojums.
Pazemes komunikāciju aizsardzība un pārcelšana. Paildus
posmi ceļu daļa un komunikācijas - Pulvera iela (posmā no
Ventspils ielas līdz O.Kalpaka ielai); O.Kalpaka iela (posmā
no Pulvera ielas līdz Brīvostas ielai); Venstpils iela (posmā
no Ziemupes ielas līdz Pulvera ielai)

Tranzītielu segums 7,9 km;
Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Apgaismojuma izbūve 7,4 km;
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
Gājēju/veloceliņš 12,2 km; Ierīkoto
apkopoti
luksoforu skaits 5 kompl.; Uzstādīto
paviljonu skaits 30gab.; Ierīkotā
lietusūdens kolektora garums
7.5km;.

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

42

41

Liepāja

Zirņu-Ganību ielas rekonstrukcija un Dienvidu
pieslēguma Zemnieku ielai izbūve (Dienvidu
pieslēgums Liepājas ostai)

3DP/3.3.1.3.0/010/IPIA 24552527.38
/SM/004

Liepājas pilsētas dome 11.05.2011
7301750,86 EUR;
Valsts budžets - 728906,04 EUR;
KF - 16521870,48 EUR

30.06.2013

2012.-2013.gads

Zirņu un Ganību ielas, 9 šķērsielu rekonstrukcija, izbūvēti
18 krustojumi un rekonstruētas komunikācijas (t.sk. ŪKT,
LKT, ELT), izbūvēta jauna apgaismojuma sistēma, uzstādīts
jauns ceļa aprīkojums (autobusa pieturvietas, ceļazīmes,
barjeras utml.), veikti prettrokšņu pasākumi Zirņu ielas
iedzīvotājiem - uzstādīti prettrokšņu žogi un nomainīti logi
pret trokšņus slāpējošiem, u.c. Ielu izbūve rekonstrukcija:
Zirņu iela – posmā no E.Tisē ielas līdz Ganību – Ādu ielai;
Ganību iela posmā no M.Ķempes ielas līdz Ādu ielai;
Jaunais tilts; Šķērsielas (posmā no Zirņu ielas līdz Ganību
ielai) – Jaunā iela, Ķieģeļu iela, Kungu iela, Zāļu iela, Ezera
iela, Lauku iela, Nīcas iela, Kalvenes ielas, E.Tisē iela,
Salmu iela (posmā no Ganību līdz Dzērves ielai); Mālu iela,
Dārza iela, Priežu iela, Miera iela, Otaņķu iela, Kaļķu iela.
K.Ukstiņa ielā gājēju ietves - posmā no Zirņu līdz Ganību
ielai.

Zirņu un Ganību iela un pieslēgums Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Zemnieku - Brīvības ielai (dienvidu intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
pieslēgums Liepājas ostai) 8757 m,
apkopoti
tai skaitā 1020 m jaunbūvēts ceļa
posms); Mālu iela posmā no Ganību
ielas līdz Zirņu ielai - 200,9m ; Dārza
iela posmā no Ganību līdz Zirņu ielai
221,0m; Otaņķu iela posmā no
Ganību līdz Zirņu ielai 230m; Kaļķu
iela posmā no Ganību līdz Zirņu ielai
170 m; Miera iela posmā no Ganību
ielas līdz Zirņu ielai 100,7m; Priežu
ielai posmā no Ērg'[lu ielas līdz Zirņu
ielai 201m;

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

Lieplāja spilsētas dome4959846,56 EUR
KF - 8499951,62 EUR
Liepājas pilsētas dome 432136,13 EUR
Liepājas speciālās ekonomikas
zonas pārvalde - 1595456,20
EUR
KF - 11489689,87

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

N.p.k.

Projekta ID
numurs

1

Pašvaldība

2

3

Projekta nosaukums

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

6

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma
Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas
Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)
Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

13

14

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

15

16

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

17

18

8

9

10

Liepāja

Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide
Liepājā

3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/ 3674772.77
VRAA/007/074

Liepājas pilsētas dome 507441,62 EUR
Valsts budžets - 133831,06 EUR
ERAF - 3033500,09 EUR

17.11.2011

31.12.2013

22.11.2013

Lazaretes ielas un Ģ.Baloža ielas posma izbūve (ceļu daļa,
ietve, velo, apgaismpjums, komunikācijas, u.c.)

Lazaretes ielā izbūvēts:Ceļš – 852 m; Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Ietves – 1492 m; Ūdensvads – 1031 intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
m; Kanalizācija – 1058 m; Lietus
apkopoti
kanalizācija – 1090 m; Elektrības
kabeļu montāža – 480 m;
Elektrības skapis – 1 gab.; Gaismekļi
– 10 gab.; Gājēju pārejas gaismekļu
un stabu montāža – 2 gab.;
Vājstrāvas tīkli – 360 m.
Ģenerāļa Baloža ielā izbūvēts:Ceļš –
8100 m; Ietves – 2,9 km; Lietus
kanalizācija – 1122 m; Elektrības
kabeļu montāža – 1530 m m;
Elektrības skapis – 2 gab.;
Apgaismojuma balsti un gaismekļi –
49 gab.; Gājēju pārejas gaismekļu un
stabu montāža – 8 gab.

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

44

43

Liepāja

Liepājas ostas kuģu ceļa un akvatorijas padziļināšana
(pasūtītājs - Liepājas speciālās ekonomikas zonas
pārvalde)

Informācija nav sniegta 45003141

09.04.2009

31.08.2015

30.06.2015

Ostas kuģu ceļa un daļēju ostas akvatorijas padziļināšanu
līdz 12 m un 12,5m, lai varētu apkalpot lieltonnāžas
PanamaX un Handymax tipa kuģus un Kuģu satiksmes
vadības centra aprīkojuma modernizācija.

-

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

45

44

Liepāja

Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas, Ganību)
rekonstrukcija Liepājā

3DP/3.2.1.2.0/12/APIA 4510157
/SM/010

Liepājas pilsētas dome - 0,00
EUR
Liepājas speciālās ekonomikas
zonas pārvalde - 11277983,00
EUR
Valsts budžets -0,00 EUR
KF - 33725158,00 EUR
Liepājas pilsētas dome 919547,00 EUR
Valsts budžets - 153445,00 EUR
ERAF - 3437165,00 EUR

26.09.2012

31.08.2018

2014.-2015.gads

Brīvības iela posmā no Zemnieku ielas līdz Dzelzceļnieku
ielai; Ganību iela posmā no M.Ķempes ielas līdz Klaipēdas
ielai un Klaipēdas iela posmā no Ganību ielas līdz pilsētas
administratīvajai robežai, ielu rekonstrukcija. Izstrādāts
tehniskais projekts Ganību ielas posmam no Kungu ielas
līdz Zāļu ielai.

Ganību iela, Klaipēdas ielu posmā
rekonstruēti 1365 m; Brīvības ielā
rekonstruēti 890 m; Ganību iela
posmā no Jaunās ielas līdz Kungu
ielai pārbūvēti 420 m.

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

46

45

Liepāja

Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā

3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/ 4019000
VRAA/007/095

Liepājas pilsētas dome 458521,00 EUR
Valsts budžets - 150443,00 EUR
ERAF - 3410036,00 EUR

06.08.2013

30.06.2015

2014.-2015.gads

Zemnieku ielā tika veikti šādi būvdarbi:brauktuves
rekonstrukcija, veloceliņa un ietves izbūve, ielas
apgaismojuma rekonstrukcija, lietus ūdens atvades
kolektora izbūve, stāvvietu, kas atrodas uz pašvaldības
zemes, pārbūve, sabiedriskā transporta pieturvietas
izbūve, teritorijas labiekārtojums, veikta ūdensapgādes un
sadzīves kanalizācijas izbūve, izmaksas sedzot no
pašvaldības līdzekļiem. Ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas izbūves izmaksas nav iekļautas projekta
izmaksās.
Apgaismojuma rekonstrukcija Zemnieku ielā.

Rekonstruēta Zemnieku iela (posmā Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
no Jaunās ostmalas līdz Brīvības
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
ielai). 1,614 km Rekonstruētas
apkopoti
Zemnieku ielai pieguļošās šķērsielas
(Grobiņas iela, Tirgus iela, Ķēžu,
Grāvju, Miltu, Fabrikas iela, Ūdens
iela) 1,016 km

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

47

46

Liepāja

Transporta sistēmas organizācijas un satiksmes
drošības uzlabošana

VPD1/ERAF/CFLA/06/A 159653.74
PK/1.2.2.1./000028/02
6

Liepājas pilsētas dome 19956,72 EUR
Valsts budžets - 19956,72 EUR
ERAF - 119740,31 EUR

2007.gads

2008.gads

08.08.2008

Luksoforu izbūve (Transporta sistēmas organizācijas
optimizācijas un satiksmes drošības uzlabošana) Uliha Peldu, O.Kalpaka-Flotes, O.Kalpaka-Siļķu, Graudu-Lielās,
Klaipēdas-Liedaga ielu krustojumos, Liepājā

-

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

48

47

Liepāja

Liepājas starptautiskās lidostas attīstība (pasūtītājs SIA "AVIASABIEDRĪBA "Liepāja"")

3DP/3.3.1.4.0/11/IPIA/ 9178532
SM/004

SIA "Aviasabiedrība "Liepāja"" 1376780,00 EUR
KF - 7801752,00 EUR

21.05.2012

15.03.2016

Nav vēl akts par
būves pieņemšanu
ekspluatācijā

Lidostas skrejceļa un manevrēšanas ceļa nostiprināšana,
perona rekonstrukcija, tuvošanās uguņu sistēmas
rekonstrukcija, lidjoslas nostiprināšana, lidlauka ūdens
novades sistēma rekonstrukcija un drenāžas atjaunošana.
Nostiprināts lidostas skrejceļš, paplašinātas tuvošanās
uguņu sistēmas, pagarināts un paplašināts skrejceļš, daļēji
atjaunots perons, paplašināts pasažieru termināls, tehnisko
telpu izbūve, iegādāta tehnika, renovēta degvielas
noliktava, rekonstruētas inženierkomunikācijas ar mērķi
sertificēt lidostu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr.216/2008.

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

49

48

Liepāja

Liepājas pilsētas asfaltbetona seguma ielu renovācija
un rekonstrukcija

Pašvaldības mērķa
programma

Liepājas pilsētas dome 16647600,18 EUR

2006.gads

2008.gads

-

Ielu un apgaismojuma rekonstrukcija

49

Liepāja

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas
modernizācija un ielu rekonstrukcija

Nr.3DP/3.6.1.1.0/11/IP 20590635.06
IA/VRAA/009

Liepājas pilsētas dome –
2011.gads
2316348,81 EUR
ESF – 867,95 EUR
Valsts budžets – 772116,26 EUR
ERAF – 17501302,04 EUR

2014.gads

-

Ielu, ietvju un apgaismojuma rekonstrukcija. Ielu posmu
kopgarums, kuros rekonstruēts un jaunbūvēts ielu
apgaismojums 121,9 km, Rekonstruēti ielu posmi 5,5 km,
Izveidota apgaismojuma vadības sistēma
Tai skaitā Ganību iela, Klaipēdas iela.

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti
Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

50

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti
Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

51

50

Liepāja

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas
modernizācijas 2.kārta

3DP/3.6.1.1.0/14/IPIA/ 1995686.45
VRAA/001/101

Liepājas pilsētas dome –
195230,19 EUR
Valsts budžets – 65076,73 EUR
ERAF – 1735379,53 EUR

15.07.2015

2014.gads

Izbūvēts veloceliņš 950m; Rekonstruēts vai jaunizbūvēts
Veloceliņš - 0.95 km, ielu
Liepājas pilsētas apgaismojums 17,04 km.
apgaismojums - 17,04 km
Izbūvēts jauns veloceliņš 950 m (Cukura iela posmā no
Grīzupes līdz Pulkveža Brieža ielai) - Rekonstruēts vai
jaunizbūvēts Liepājas pilsētas pagaismojums 17.04 km Talsu iela, Lēņu iela, Ēdoles iela, Labraga iela, Skrundas
iela, Kuldīgas iela, Grīzupes iela no Ēdoles ielas līdz Kārklu
iela un 14.novembra bulvāris no Grīzupes ielas līdz Talsu
ielai, Liepājā .
- Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju rajonā Slimnīcas ielā,
Slimnīcas iela no Grīzupes ielas līdz iebrauktuvei slimnīcas
teritorijā, Aisteres iela no Grīzupes ielas līdz Slimnīcas ielai,
Liepājā .
- Grīzupes ielas posmā no Slimnīcas ielas līdz Kārklu ielai,
Kārklu ielā, Kazdangas ielā, Cīravas ielā, Durbes ielā,
Dundagas ielā, Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas līdz
Gaviezes ielai, Ploču ielā, Sūkņu ielā, Vērgales ielā,
Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas līdz īpašumam
Nākotnes ielā Nr.1, Cukura ielas posmā no Grīzupes ielas
līdz Ģenerāļa Baloža ielai, Nākotnes ielā, Aisteres ielā
posmā no Grīzupes ielas līdz Aisteres ielai 3, Liepājā
- 14.Novembra Bulvārī no Brīvības ielas līdz Grīzupes ielai.

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

28.03.2014

11

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

42

16647600.18

7

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

43

4

5

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

12

Rekonstruēts un jaunbūvēts ielu
apgaismojums - 121,9 km ,
rekonstruēti ielu posmi 5,5 km

19

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
Efektivitātes izvērtējums nav veikts
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

N.p.k.

Projekta ID
numurs

1

Pašvaldība

2

3

Projekta nosaukums

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas
Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)
Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

13

14

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

15

16

Kopējā autotransporta
satiksme

Kravu autotransports

17

18

9

10

30.09.2011

Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcija.
Esošo susinātājgrāvju pārtīrīšana, padziļināšana un jaunu
novadgrāvju posmu ierīkošana sistēmas funkcionēšanai.
Vērnieku upes pārtīrīšana un apaugumu novākšana upes
augšgalā, caurteku un segtā vada pārtīrīšana, skalošana,
pārbūve un atsevišķu jaunu posmu būve. Teritorijā starp
Cietokšņa kanālu un 14.novembra bulvāri jauna sūkņu
stacija un krājbaseins, piebraucamā ceļa grants segas
uzlabošana. Mikrorajona teritorijā rekonstruēta lietus
ūdens kanalizācijas sistēma. Sūkņu stacijas Cukura ielā
rekonstrukcija. Lietus ūdens kanalizācijas kolektora
būvniecība Ģenerāļa Baloža ielā posmā no Nākotnes līdz
Zemgales ielai. Esošo grāvju rekonstrukcija Cukura ielā
posmā no Grīzupes ielai līdz Ģenerāļa Baloža ielai. Lietus
ūdens kanalizācijas kolektora būvniecība teritorijā gar
Grīzupes ielu 12. un starp Kuldīgas un Ploču ielu. Sūkņu
stacijas Cukura ielā 2 baseinu tīrīšana. Sūkņa nomaiņa
sūkņu stacijā Cukura ielā 2., u.c.

Rekonostruēts Ģenerāļa Baloža ielas Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
posms no Spīdolas ielas līdz
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
Nākotnes ielai (670m)
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

Vienošanās
7211714.63
Nr.3DP/3.6.1.1.0/14/IP
IA/VRAA/003/103
(24.09.2014.)

Liepājas pilsētas pašvaldība 923023,50
Valsts budžets - 267013,04
ERAF - 6021678,09

-

19.12.2014.
08.07.2015
13.07.2015

1. Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijas rekonstrukcija
(Dūņu ielas seguma rekonstrukciju; velojoslas un ietves
izbūvi Meldru un Dūņu ielās; industriālās teritorijas
rekultivāciju; sadzīves un lietus kanalizācijas, ūdensvada un
drenāžas izbūvi, ievērojot Komercdarbības atbalsta
kontroles normatīvo regulējumu; ielas apgaismojuma
izbūvi Dūņu ielā; ielas aprīkojuma izbūvi (ceļa zīmes,
horizontālais apzīmējums)).
2. Zemgales un Virssardzes ielas rekonstrukcija ( seguma
rekonstrukciju un izbūvi; veloceliņa un ietves izbūvi; ielu
apgaismojuma izbūvi; lietus ūdens atvades kolektora
izbūvi/rekonstrukciju un drenāžas ierīkošanu; ūdensvada
un sadzīves kanalizācijas rekonstrukciju un izbūvi, ievērojot
Komercdarbības atbalsta kontroles normatīvo regulējumu;
ielas aprīkojuma izbūvi (ceļa zīmes, horizontālais
apzīmējums)).
3. Daļēja būvju nojaukšana un teritoriju rekultivācija ( ēku,
ēku drupu un pazemes būvju demontāžu; teritorijas
attīrīšanu no būvgružiem, seguma laukumiem, atkritumiem
un nevērtīgiem kokiem un krūmiem; zemes gabalu reljefa
izlīdzināšanu; zālāja ierīkošanu brīvajā teritorijā).

Melru iela, Dūņu iela - 804 m
Zemgales iela - 846 m
Burtnieku iela - 141 m
Virssardzes iela - 647 m
Manēžas iela - 140 m
Beverīnas iela - 433 m
Līgas iela - 433 m
Vidus iela - 321 m
Trimpus iela - 140 m

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav
apkopoti

Dati par satiksmes
Dati par satiksmes
intensitāti nav apkopoti intensitāti nav apkopoti

Zilupes ielas rekonstrukcija, Rēzeknē

3DP/3.2.1.2.0/09/APIA 3 758 313.19
/SM/009

ERAF - 2 251 504,26 EUR
23.02.2010
Valsts dotācija - 158 929,69 EUR

31.12.2012

27.12.2012

Izbūvēti divi rotācijas apļi, rekonstruēts asfaltbetona
segums, rekonstruēts apgaismojums, izbūvētas ietves

2,63 km

3 124

-

4 450

-

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

uzturēšanas izmaksas - tikai ziemas periodā ceļu
tīrīšana, apgaismojums 3x ekonomiskāks

Rēzekne

Atbrīvošanas alejas posmā no Latgales ielas līdz
pilsētas robežai rekonstrukcija, Rēzeknē

3DP/3.2.1.2.0/12/APIA 2 600 295.93
/SM/013

ERAF - 1620531,79 EUR
Valsts dotācija - 81288,39 EUR

22.06.2012

31.01.2014

31.01.2014

Rekonstruēts apgaismojums, asfaltbetona segums, ietves,
pārbūvēti divi krustojumi ar trešo nogiešanās joslu

1,092 km

3920

823

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

uzturēšanas izmaksas - tikai ziemas periodā ceļu
tīrīšana, apgaismojums 3x ekonomiskāks

53

Rēzekne

Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas ielas līdz
pilsētas robežai rekonstrukcija, Rēzeknē

3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA
/VRAA/003

1 773 605.35

ERAF - 1 507 564,55 EUR
Valsts dotācija - 66 510,20 EUR

29.04.2013

30.09.2014

25.04.2014

Rekonstruēts apgaismojums, asfaltbetona segums, ietves

0,782 km

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

57

54

Rēzekne

3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/ 3 241 366.61
VRAA/006

ERAF - 2755161,62 EUR
Valsts dotācija - 121551,25 EUR

06.08.2013

15.07.2015

25.08.2015

Divi krustojumi aprīkoti ar luksoforiem, rekonstruēts
apgaismojums, ietves, asfaltbetona segums, uzstādīta
videonovērošana

1,53 km

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

58

55

Rēzekne

Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz
Maskavas ielai rekonstrukcija Rēzeknē, nodrošinot
Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju pieejamību
uzņēmējdarbības attīstībai
Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu
rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā
Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra
pieejamību (I kārta )

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/ 1 104 448.75
VRAA/007

ERAF - 938780,94 EUR
Valsts budžets- 66265,99 EUR
Pašvaldības budžets - 99401,82
EUR

Rekonstruēts kustības pārvads – 273 m

Rekonstruēts kustības pārvads – 273 Dati nav pieejami
m

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

uzturēšanas izmaksas - tikai ziemas periodā ceļu
tīrīšana, apgaismojums 3x ekonomiskāks

59

56

Rēzekne

Liepāja

Seku likvidācija Liepājas CUKURA rūpniecības
restrukturizācijas rezultātā skartajās teritorijās I, II, III

Vienošanās Nr. 10-02L00102-000003
(28.06.2010.)

53

74

Liepāja

Uzņēmējdarbības teritorijas un tām nepieciešamās
publiskās infrastruktūras attīstība, Liepājā

54

51

Rēzekne

55

52

56

Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu
rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā
Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra
pieejamību ( II kārta )

1621588.00

8045086.54
3DP/3.6.1.1.0/IPIA/VR
AA/009

ERAF - 6705933,66 EUR
Valsts budžets- 295849,20 EUR
Pašvaldības budžets 1043303,68 EUR

24.09.2014

12

19

08.12.2010.

31.07.2013.

29.07.2013.

Veikta ielu posma rekonstrukcija 2888.66 m. Veikta
Veikta ielu posma rekonstrukcija
luksoforu nomaiņa krustojumos 4 krustojumi. Veikta jaunu 2,888 km.
luksoforu uzstādīšana krustojumos 1 krustojums.Veikta
gājēju pāreju aprīkošana ar luksoforiem 3 gājēju pārejas.
Veikta kustības pārvada – tilta pāri Rēzeknes upei
rekonstrukcija 1 tilts.

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

uzturēšanas izmaksas - tikai ziemas periodā ceļu
tīrīšana, apgaismojums 3x ekonomiskāks

22.06.2011

20.12.2012

Izbūvēts satiksmes pārvads, rekonstruēta Stacijas iela ar
jaunizbūvēto pagarinājumu līdz Zilupes ielai

0,74 km

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

Iela ir rekonstruēta visā tās garumā, kas 2,1 km. (Rēzeknes
pilsētas teritorijā – 0,8 km un 0,3 km; pa vidu ir posms
Rēzeknes novadā – 1 km).
Iela ir rekonstruēta visā tās garumā.
Projekta ietvaros veikti sekojoši būvdarbi:
- Autoceļa seguma uzlabošana;
- Gājēju celiņu izbūve;
- Apgaismojuma ierīkošana;
- Ātruma vaļņu izbūve.
Projekta ietvaros veikti sekojoši būvdarbi:
Ielu un ietvju segas izbūves darbi – veikta izbūve
pamatceļa brauktuvei; izbūvēts segums paralēlām
brauktuvēm un iebrauktuvēm, lai nodrošinātu gājēju un
velosipēdistu drošu kustību Rīgas ielā izbūvētas ietves
gājējiem un celiņš velosipēdistiem, kā arī veikta brauktuves
horizontālā apzīmējuma uzklāšana.
Veikta lietus ūdens kanalizācijas izbūve un caurtekas
izbūve.
Būvdarbi ietver saistīto un nepieciešamo komunikāciju
(ūdensvada, kanalizācijas elektroapgādes un
telekomunikāciju) izbūvi, renovāciju vai pārnešanu
Satiksmes drošības elementu būvniecība un atjaunošana:
ceļa zīmju, ielu apgaismojums izbūve, gājēju drošības
barjeru uzstādīšana un projekta ietvaros ir paredzēts
uzstādīt divus luksofora objektus.

2,1 km (Rēzeknes pilsētā 1,1 km)

Informācija nepilnīga, jo projekts bija īstenots līdz 2004. gadam

1,5 km
Uzlabots ielu segums - 2959 m²

Informācija nepilnīga, jo projekts bija īstenots līdz 2004. gadam
Nav datu
Nav datu
Nav datu

Nav datu

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Nav sniegta informācija

Atjaunota iela 3,72 km garumā.

14531

1909

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Nav sniegta informācija

60

57

Rēzekne

61

58

Rēzekne

Piekļuves nodrošināšana Rēzeknes pilsētas jaunajiem 3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/ 2342800.89
ERAF - 1991380,75 EUR
23.03.2009
mikrorajoniem – Stacijas ielas rekonstrukcija ar
VRAA/008
Valsts dotācija - 140 586,05 EUR
savienojošo posmu izbūvi un satiksmes pārvada
būvniecību
Krišjana Barona iela
Informācija nepilnīga, jo projekts bija īstenots līdz 2004. gadam

62
63

59
60

Rēzekne
Valmiera

Jupatovkas iela
Leona Paegles ielas rekonstrukcija - 2.kārta

Informācija nepilnīga, jo projekts bija īstenots līdz 2004. gadam
VPD1/ERAF/CFLA/06/A 490433.05
ERAF - 142287,18 EUR
PK/1.2.2.1./000087/02
5

64

61

Valmiera

Rīgas ielas Valmierā rekonstrukcija

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/ 5 442 094.48
VRAA/015

ERAF - 4625780,29 EUR
Valsts budžets - 163262,84 EUR

11

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

30.09.2011

73

7

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

8

52

6

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

Liepājas pilsētas pašvaldība 28.06.2010
664516,00 EUR;
Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonds - 957072,00 EUR

4

5

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

14.06.2007

30.05.2008

30.05.2008

23.03.2009

30.11.2010

01.11.2010

1469

18890

N.p.k.

Projekta ID
numurs

1

Pašvaldība

2

3

Projekta nosaukums

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

6

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma
Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

7

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes
Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)
Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

Kopējā autotransporta
satiksme

11

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Kravu autotransports

13

Kopējā autotransporta
satiksme

8

9

10

Valkas un Tērbatas ielu Valmierā rekonstrukcija

3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/ 1 185 552.44
VRAA/016

ERAF - 1007717.66
Valsts budžets - 35567.52

23.03.2009

15.06.2010

04.06.2010

Projekta ietvaros veikti sekojoši būvdarbi:
Atjaunota iela 1,2 km garumā.
- Ielu un ietvju segas izbūves darbi – pamatceļa brauktuves
izbūve, betona bruģa seguma izbūve iebrauktuvēm,
saliņām, nobrauktuvēm un stāvvietām, betona bruģa
seguma izbūve ietvei un veloceļam, brauktuves
horizontālā apzīmējuma uzklāšana.
- Satiksmes drošības elementu būvniecība un atjaunošana:
ceļa zīmju , ielu apgaismojums izbūve
- Lietus ūdens kanalizācijas izbūve.
Būvdarbi ietver saistīto un nepieciešamo komunikāciju
(ūdensvada, kanalizācijas, elektroapgādes un
telekomunikāciju) pārnešanu.

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Nav sniegta informācija

66

63

Valmiera

Matīšu šosejas (tajā skaitā piebraucamā ceļa Biznesa
un inovāciju inkubatoram Purva ielā 12) Valmierā
rekonstrukcija

3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/ 2 123 749.47
VRAA/007

ERAF - 1805187,04 EUR
Valsts budžets - 63712,47 EUR

24.08.2009

22.06.2011

31.05.2011

Projekta ietvaros veikti sekojošus būvdarbi:
Atjaunota iela 1,96 km garumā.
-Ielu un ietvju segas izbūves darbi – veicot izbūvi
pamatceļa brauktuvei un izbūvējot segumu iebrauktuvēm.
Lai nodrošinātu gājēju un velosipēdistu drošu kustību
izbūvētas ietves gājējiem un celiņi velosipēdistiem, kā arī
veikta brauktuves horizontālo apzīmējuma uzklāšanu.
-Lietus ūdens kanalizācijas izbūve.
-Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma izbūve.
-Satiksmes drošības elementu būvniecība un atjaunošana:
ceļa zīmju, ielu apgaismojums izbūve.
-Autobusu pieturvietas paviljonu uzstādīšana.
-Būvdarbi ietver saistīto un nepieciešamo komunikāciju
(ūdensvada, kanalizācijas elektroapgādes un
telekomunikāciju) izbūvi, renovāciju vai pārnešanu, kā arī
teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.

1423

180

1850

234

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Nav sniegta informācija

67

64

Valmiera

Satiksmes drošības uzlabojumi Beātes, Limbažu,
Rubenes, Matīšu, Mālu ielu krustojumā Valmieras
pilsētā

3DP/3.2.1.3.1/10/APIA 566729.84
/CFLA/048

ERAF - 476041,12 EUR
Valsts budžets - 12751,11 EUR

21.01.2011

20.11.2011

08.11.2011

Projekta ietvaros paredzēts veikti sekojoši būvdarbi
atbilstoši akceptētajam būvprojektam:
- Mazā rotācijas apļa izbūve ar sešiem pieslēgumiem.
- Krustojuma zonā tiks sakārtotas visas iebrauktuves un
nodrošināta piekļuve privātīpašumiem.
- Betona bruģa seguma gājēju un velosipēdistu celiņu
izbūve.
- Gājēju drošības saliņu izveide.
- Pieslēgumos ar ielām uz ietvēm un veloceliņiem ratiņu
nobrauktuvju izbūve.
- Ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu
uzklāšana.
- Ielu apgaismojuma uzstādīšana.

6300

300

7500

380

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Nav sniegta informācija

68

65

Valmiera

Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz
Stacijas ielai un Mazās Stacijas ielas Valmierā
rekonstrukcija

3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/ 5295127.8
VRAA/022

ERAF - 4500857,99 EUR
Valsts budžets - 119139,90 EUR

17.06.2010

30.12.2011

02.12.2011

Projekta ietvaros paredzēts veikti sekojoši būvdarbi:
Atjaunota iela 2,571 km garumā.
-Ielu un ietvju segas izbūves darbi – veicot izbūvi
pamatceļa brauktuvei un izbūvējot segumu iebrauktuvēm.
Lai nodrošinātu gājēju un velosipēdistu drošu kustību
izbūvētas ietves gājējiem un celiņi velosipēdistiem, kā arī
veikta brauktuves horizontālā apzīmējuma uzklāšana.
-Lietus ūdens kanalizācijas izbūve- saliekamo dzelzsbetona
aku izbūve, lietus ūdens kanalizācijas cauruļu ielikšana.
-Satiksmes drošības elementu būvniecība un atjaunošana:
ceļa zīmju, ielu apgaismojums izbūve.
-Autobusu pieturvietu pārcelšana un izbūve.
-Aprīkotu gājēju pāreju izbūve.
-Būvdarbi ietver saistīto un nepieciešamo komunikāciju
(ūdensvada, kanalizācijas elektroapgādes un
telekomunikāciju) renovāciju vai atjaunošanu, kā arī
teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.

10321

1342

14448

Nav datu

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Nav sniegta informācija

69

66

Valmiera

Tilta pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā rekonstrukcija

3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/ 2342816.73
VRAA/016

ERAF - 1991394,20 EUR
Valsts budžets - 52713,37 EUR

30.03.2011

08.01.2013

20.12.2012

Projekta ietvaros veikti sekojoši būvdarbi:
Tilta garums-90.71 m, pievadceļu
- brauktuves daļas un ietvju segumu būvniecība;
garums- 109.99 m.
-satiksmes drošības elementu - ielu apgaismojuma un
aizsargbarjeru - atjaunošana;
- lietus kanalizācijas izbūve;
- komunikāciju infrastruktūras saglabāšana un atjaunošana.

14500

Nav datu

20685

Nav datu

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Faktiskie skaitījumi
nav veikti

Nav sniegta informācija

70

67

Ventspils

Valsts 1.šķiras autoceļa P108-Zvaigžņu ielas posma
rekonstrukcija, Ventspilī

3DP/3.2.1.2.0/12/APIA 1331753.13
/SM/012

ERAF - 998681.68 EUR
Valsts budžeta dotācija 29964.46 EUR
Pašvaldība -303107 EUR

26.06.2012

21.12.2012

07.12.2012

Posmā no Inženieru ielas līdz Riņķa ielai veikta brauktuves Rekonstruētās tranzītielas
seguma izlīdzinošā frēzēšana un jaunas dilumkārtas izbūve. kopgarums - 2,539 km
Posmā no Riņķa ielas līdz Jēkaba ielai tika veikta
brauktuves dilumkārtas izbūve, kā arī segas pastiprināšana
ņemot vērā sliktos ģeotehniskos apstākļus šajā posmā.
Posmā Tērauda iela - pilsētas administratīvā robeža tika
izbūvēts gājēju - velosipēdu celiņš, kā arī tika izvietotas
gājēju drošības barjeras, uzlabojot satiksmes drošību. Tika
rekonstruēts pilsētas kartes apskates laukums un izveidots
kravas transportlīdzekļu svēršanas laukums. Zvaigžņu ielas
posmā tiks uzstādīta ceļa zīmju kopne ar informatīvajiem
displejiem. Displeji atspoguļo ne tikai braucošās
automašīnas ātrumu un svaru, bet arī gaisa un brauktuves
seguma temperatūru. Displeji tika uzstādīti ar mērķi
nodrošināt drošu satiksmes norisi uz Eiropas nozīmes ceļa.

5800

900

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

71

68

Ventspils

Eiropas starptautiskās maģistrāles (E22) un valsts
galvenā autoceļa (A10) ielu posmu rekonstrukcija
Ventspilī

3DP/3.2.1.2.0/09/APIA 6004851.99
/SM/003

10.02.2009

31.12.2011

2010.12.28
2011.10.21
2011.12.22

9 ielu posmu rekonstrukcija vai izbūve

Rekonstruētas un izbūvētas
tranzītielas - 5,550 km

tilts 20220

tilts 1800

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

72

69

Ventspils

Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta

3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/ 12048878.49
VRAA/002/047

ERAF - 5104124.18 EUR
Valsts budžeta dotācija 270218.33 EUR
Pašvaldība -630509.49 EUR
ERAF - 10 216 243.79 EUR
Valsts budžeta dotācija - 271
099.77 EUR
Pašvaldība -1 561 534.94

20.10.2010

31.12.2013

Informācija nav
sniegta

83 ielu posmu (tai skaitā publiskās infrastruktūras) izbūve
vai rekonstrukcija

Izbūvēti ielu posmi / km – 7 ielas /
2,5 km
Rekonstruēti ielu posmi / km – 66
ielas / 19,9 km
Izveidoti publiskās infrastruktūras
objekti / ha - 6 / 4.3 ha

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

16

17

Kravu autotransports

Valmiera

Uzlabots ielu segums - 4040 m²
Izbūvēts betona bruģa seguma
celiņš gājējiem, veloceliņš un
iebrauktuves - 1802 m²

15

Kopējā autotransporta
satiksme

62

12

14

Kravu autotransports

65

4

5

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

18

19

N.p.k.

Projekta ID
numurs

1

Pašvaldība

2

3

Projekta nosaukums

4

Projekta identifikācijas
numurs

Faktiskās projekta
kopējās izmaksas

Vienošanās numurs

Euro

5

73

70

Ventspils

Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem 2005/LV/16/C/PT/001

74

71

Ventspils

Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem
termināļiem un industriālajām zonām

6

37074553.83

3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/ 37356065
SM/002

Akta par būves
pieņemšanu
ekspluatācijā
datums

Finnasējuma avots un faktiskā
Projekta
Projekta
ES finanšu instrumenta un / vai
īstenošanas sākuma īstenošanas beigu
valsts budžeta līdzfinansējuma
datums
datums
summa
Lūdzu, norādiet akta par
Projekta
Projekta noslēguma
Lūdzu, norādiet katra finanšu
instrumenta un/vai valsts budžeta
līdzfinansējuma summu (euro)

7

līguma/vienošanās
stāšanās spēkā datums

līdzfinansējuma
saņemšanas datums

Projekta ietvaros veiktās galvenās aktivitātes
Lūdzu, sniedziet īsu aprakstu

būves pieņemšanu
ekspluatācijā datumu
par katru būvprojektu
projekta ietvaros

10

Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pirms būvdarbu
uzsākšanas

Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par pēdējo pilno gadu pēc būvdarbu
uzsākšanas, 2015.gadu un 2020.gadu

8

9

31.10.2010

2007.-2010.gads

1. Jaunā prāmju termināla un jaunā pievadceļa būvniecība.
2. Piestātnes rekonstrukcija.
3. Ielu segumu rekonstrukcija.
4. Jauna autotransporta tilta būvniecība.
4. Ventspils autotransporta tilta pāri Ventas upei
rekonstrukcija.

11

KF finansējums 30 535 891,36
EUR
Ventspils brīvostas pārvaldes
finansējums 6 820 173,64 EUR
(VBP daļā ietverts PVN)

31.12.2015

2010.gads atsevišķu objektu
nodošana plānota
2015.gadā

48 ielu posmu (tais skaitā stāvlaukumi) rekonstrukcija vai
izbūve

12

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
intensitāte pēc projekta īstenošanas
Automašīnu skaits/diennakts
Lūdzu, norādiet par 2014.gadu

Projekta efektivitātes izvērtējuma veikšana un
novērtējuma rezultāti (pēcieviešanas periodā)
Vai ir veikts novērtējums, piemēram, veikts ieguldījumu
efektivitātes izvērtējums, analizēti sabiedrības ieguvumi,
uzturēšanas izmaksas pēc projekta īstenošanas. Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos secinājumus

Kopējā autotransporta
satiksme

Kohēzijas fonds - 15 901 397,00 15.12.2005
EUR
Ventspils brīvostas pārvaldes
finansējums - 17 273 156,26 EUR
(VBP daļā ietverts PVN)
Valsts finansējums - 3 900
000,57 EUR

05.05.2010

Pārbūvēto vai izbūvēto ielu posmi
un to garums

Gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte
pirms projekta īstenošanas

13

Rekonstruētas un izbūvētas ielas Dati nav pieejami
4,389 km
Jauna tilta būvniecība - 1 tilts (0,685
km ar visiem piebraucamajiem
ceļiem)
Tilta rekonstrukcija - 1 tilts (0,280
km)
Piestātnes rekonstrukcija
Prāmju termināla būvniecība
Rekonstruētas un izbūvētas ielas Kustes dambis 5600
28,666 km
Lielais prospekts 9600
Izbūvēti stāvlaukumi un sakārtotas
degradētās teritorijas 146 960 m2
apmērā

Kravu autotransports

14

Kopējā autotransporta
satiksme

15

Kravu autotransports

16

Kopējā autotransporta
satiksme

17

Kravu autotransports

18

19

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

Kustes dambis 820
Lielais prospekts 190

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

-

