Pašvaldība

Projekta nosaukums

Pašvaldības prioritāte projekta
īstenošanai
Lūdzu, norādiet pašvaldības
prioritāti attiecībā uz projekta
īstenošanu, piešķirot 1 projektam
ar augstāko prioritāti, secīgi 2 projektam ar zemāku priotitāti,
utt.
Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc
projektam ir piešķirta attiecīgā
prioritāte.

Plānotās projekta
kopējās izmaksas
euro

Plānotais
būvdarbu
uzsākšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Plānotās
būvdarbu
pabeigšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Projekta ietvaros plānotās galvenās aktivitātes
Lūdzu, aprakstiet aktivitātes (piemēram, ielas
atjaunošana vai jaunbūve, tilta vai viadukta
atjaunošana vai jaunbūve, rotācijas apļa vai
regulēta krustojuma izbūve, utml.), vienlaikus
lūdzam norādīt mērvienību un daudzumu
(piemēram, ielas jaunbūve 500m, 3 regulētu
krustojumu izbūve, utml.)

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
Kopējā
Kravu autotransports Kopējā
Kravu autotransports
autotransporta
autotransporta
satiksme
satiksme

Projekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu, sniedziet argumentus, kādēļ ir nepieciešams realizēt šo projektu

Vai projekts ir
iekļauts
pašvaldības
investīciju plānā
2014.2020.gadam?

Projekta apraksts un pamatojums
Kā plānotais projekts
Ko izbūvējamais vai
nodrošina pilsētas
atjaunojamais ceļa
transporta
posms savieno?
infrastruktūras
integrāciju TEN-T tīklā
un tās pilnu pabeigtību?

3
Daugavpils

4
5
Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar
1
pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu
ielu krustojumam, Daugavpilī

6
28 600 000.00

7
8
2016.gada 2019.gada III
II ceturksnis ceturksnis

9
10
Aktivitātes ietvaros ir paredzēts izbūvēt
11 335 aut/24h
transporta pārvadu no Smiltenes ielas līdz Smilšu
ielai ar nobraukšanas rampām (pārvada garums
203 m). Paredzēta uzbraukšana un nobraukšana
no Smiltenes ielas. Rekonstruējamā Satiksmes
ielas posma garums 330m, ielas normālprofils
NP10,5. Rekonstruējamais Dīķu ielas garums
300m, normālprofils NP10,5. Rekonstruējamais
Svaru ielas garums 165m, normālprofils NP10,5.
Rekonstruējamais Malu ielas posma garums
410m, normālprofils NP14. Rekonstruējamais
Smiltenes ielas posma garums 290m,
normālprofils NP10,5. Rekonstruējamais
Varšavas ielas posma garums 272m,
normālprofils NP10,5. Rekonstruējamais Arodu
ielas posma garums 154m, normālprofils NP10,5.
Rekonstruējamais A.Pumpura ielas posma garums
210m, normālprofils NP10,5. Krustojumi Smilšu Varšavas iela, kā arī Kandavas - 2. Preču tiek
risināti divos līmeņos. Smilšu un A.Pumpura ielas
krustojumu paredzēts pārtraukt un slēgt
uzbraukšanas un nobraukšanas iespējas no Smilšu
ielas uz A.Pumpura ielu. Rampas un pārvadu
paredzēts aprīkot ar vides trokšņa barjerām. Tikts
izveidots Dīķu - Mālu - Smiltenes krustojuma
lokveida kustības aplis. Jauns apgaismojums visā
posmā, jauna lietus ūdens kanalizācija

11
3%

12
19 836 aut/24h

13
10%

Jelgava

Ziemeļu apvedceļa izbūve 1.kārta Transporta pārvads pār Lielupi un Driksas
upi Jelgavā

1

30 000 000

2017.gada I 2020.gada II
pusgads
pusgads

Jauna tilta pār Lielupi un Driksu un tilta
pievadceļu izbūve - kopā 1,37 km (tilts -0,5 km):
braucamā daļa, gājēju un veloceliņi,
apgaismojums, lietusūdeņu kanalizācija,
elektroapgāde (jaunbūve)

0

0

Dati pieprasīti skiču
izstrādātājam

Dati pieprasīti skiču
izstrādātājam

Jelgava

Ziemeļu apvedceļa izbūve 3.kārta - Bijušās
lidlauka teritorijas revitalizācija un
inženiertehniskās infrastruktūras un
pievedceļu sakārtošana un izveide
(ITI projekts - 5.6.2.SAM)
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12 680 659

2016.gada
II pusgads

2018.gada II
pusgads

Industriālo teritoriju attīstībai nepieciešama
Atmodas ielas izbūve posmā no Dobeles šosejas
līdz Lapskalna ielai - 1,9 km, kas veicinās
investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstību,
uzlabos satiksmes drošību, transporta plūsmas
caurlaidību un nodrošinās sasniedzamību.

6941 automašīnas /
24h (2008.gads)
Jaunākus datus
plānots iegūt līdz
2015.gada oktobra
beigām

700 automašīnas /
24h (2008.gads)
Jaunākus datus
plānots iegūt līdz
2015.gada oktobra
beigām

11175 automašīnas /
24h (2030.gads)

1676 automašīnas /
24h (15%, 2030.gads)

Jelgava

Ziemeļu apvedceļa izbūve 2.kārta - Loka
maģistrāles no pilsētas robežas līdz
Kalnciema ceļam rekonstrukcija

3

20 000 000

2018.gada
II pugads

2020.gada II
pugads

Ielas un inženierkomunikāciju infrastruktūras
rekonstrukcija - 4,73 km, gājēju un veloceliņu
izbūve.
Loka maģistrāles viadukta rekonstrukcija

5650 automašīnas /
24h (2015.gads)
(tas ir vidēji, jo katrā
krustojumā
intensitāte ir
atšķirīga)

565 automašīnas /
diennaktī (2015.gads)
(vidēji 10%, bet katrā
krustojumā
intensitāte ir
atšķirīga)

Perspektīvā satiksmes 1000 automašīnas /
intensitātes prognoze diennaktī
uz 23 gadiem - 9970
(vidēji 10%)
automašīnas /
diennaktī (2,5%
pieaugums katru
gadu)

Loka maģistrāle iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas Ziemeļu apvedceļā, ko veido Loka maģistrāle,
Jā
Loka maģistrāle
perspektīvais Ziemeļu šķērsojums pāri Lielupei un Driksas upei un Atmodas iela. Ziemeļu tilta un apvedceļa (4.Rīcībpolitika - savieno autoceļu A8 ar
trūkstošā posma izbūve noslēgs jau 1976.gada pilsētas ģenerālajā plānā iezīmēto pilsētas apvedceļa loku. 4.3.1.1.projekts) Kalnciema ceļu un
Loka maģistrāle ir Jelgavas pilsētas tranzīta iela.
autoceļu P99 JelgavaKalnciems, kas savukārt
tālāk Jūrmalas virzienā
savienojas ar autoceļu
A9.

Jelgava

Rubeņu ceļa industriālās zonas
sakārtošana
(ITI projekts - 3.3.1.SAM)
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172 500

2016.gada
II pusgads

2017.gada I
pusgads

Ielas un inženierkomunikāciju infrastruktūras
5938 automašīnas /
rekonstrukcija - 0,2 km, gājēju un veloceliņu
24h (2015.gads)
izbūve, apgaismojuma izbūve, krustojuma ar Loka
maģistrāli modernizācija.

512 automašīnas /
24h (8,62%,
2015.gads)

8165 automašīnas /
24h (2030.gads, 2,5%
pieaugums ik gadu)

1225 automašīnas /
24h (2030.gads, 15%
no kopējā skaita)

Rubeņu ceļa industriālā zona ir daļa no Ziemeļaustrumu rūpnieciskā rajona, kas izvietojies pilsētas
ziemeļaustrumu daļā starp dzelzceļu Rīga – Krustpils, Rubeņu ceļu un pilsētas administratīvo robežu ar
Ozolnieku novadu. Tā izveide tika uzsākta pagājušā gadsimta 80.gados. Tā kā šeit bija lielas brīvu
(neapbūvētu) teritoriju rezerves, uz šo rūpniecisko rajonu tika plānots pārvietot Jelgavas centra teritorijā
darbojošās rūpnīcas un vairākus rūpnieciskos uzņēmumus no Rīgas. 1989.gadā projektu institūtā
"Rūpnīcprojekts" tika izstrādāts Jelgavas ziemeļaustrumu rūpniecības rajona detālplāns, un tika uzsākta tā
realizācija - daļēji tika izbūvēti inženiertīkli, pievedceļi, kā arī sākta dažu plānoto rūpnīcu celtniecība.
Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, 90.gadu sākumā, Jelgavas ziemeļaustrumu rūpniecības rajona
inženiertehniskā sagatavošana tika pārtraukta. Lai veicinātu jaunu uzņēmumu ienākšanu šajā teritorijā,
pašvaldība iepriekšējos gados ir veikusi daļēju inženiertehniskās infrastruktūras (ielas,
inženierkomunikācijas) izveidi vai rekonstrukciju. Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas robežās
Ziemeļaustrumu rūpnieciskajā rajonā šobrīd darbojas plastmasas cauruļu ražotne SIA ”Evopipes” (106
strādājošie), piena pārstrādes rūpnīca SIA „Latvijas Piens” (86 strādājošie), SIA „Jelgavas Tipogrāfija” (116
strādājošie). Rubeņu ceļam pieguļošās teritorijas šobrīd ir neapbūvētas, kā arī nav izveidota to
inženiertehniskā infrastruktūra.
Pilsētas administratīvajā teritorijā Rubeņu ceļa posma garums no Loka maģistrāles līdz Ozolnieku novada
administratīvajai robežai ir 200 m, pārējā iela atrodas Ozolniekos. Gan pilsētas, gan novada teritorijā
Rubeņu ceļš ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, tā asfaltsegums praktiski ir sagruvis. Rubeņu ceļa rūpnieciskais
rajons nav nodrošināts ar centralizēto ūdensapgādi un saimniecisko notekūdeņu savākšanu, kas
ievērojami apgrūtina uzņēmumu saimniecisko darbību. Ņemot vērā esošo uzņēmumu skaitu un
darbošanās profilu (ražošana, loģistika u.tml.), kā arī iespējas brīvajās teritorijās veidot jaunas ražotnes,
inženiertehniskās infrastruktūras sakārtošana ir būtisks priekšnosacījums industriālā rajona efektīvai
funkcionēšanai un tālākai attīstībai.

Jelgava

Tehniskās infrastruktūras attīstīšana
Prohorova, Garozas un Neretas ielu
industriālajā teritorijā loģistikas un ūdens
transporta attīstībai, 2.kārta
(ITI projekts - 5.6.2.SAM)
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2 352 941

2017.gada I 2019.gada II
pusgads
pusgads

1. Garozas ielas (~1 km) un Prohorova ielas
rekonstrukcija.
2. Inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūve.
3. Ūdens transporta attīstība - piestātnes
attīstīšana.

1112 automašīnas /
24h (2008.gads)

4165 automašīnas /
24h (2030.gads)

1790 automašīnas /
24h (2030.gads)

Rūpnieciskās apbūves teritorija izvietojas kvartālā starp dzelzceļu, Prohorova ielu, Neretas ielu, Rubeņu
6.Rīcībpolitika
ceļu un Garozas ielu, kur privātīpašniekiem un valstij piederošās teritorijās izvietotas bijušās un esošas
(6.3.3.projekts)
ražotnes. Šīs teritorijas attīstības potenciāls pašreiz nav izmantots, jo bijušo ražošanas uzņēmumu
teritorijās atrodas nolietotas ēkas, nesakārtotas inženierkomunikācijas, teritorija ir degradēta. Šī ir vienīgā
rūpnieciskajai apbūvei paredzētā teritorija Lielupes baseinā, kura ir savienota ar dzelzceļa maģistrālo tīklu
un vēsturiski ir izveidota tauvošanās iespēja ūdens transportam. Tā kā teritorija atrodas Lielupes krastā,
iespējama ūdens transporta attīstīšana lielgabarīta un nestandarta kravu pārvadājumiem gan esošo, gan
neizmantoto ražotņu pilnvērtīgai izmantošanai un iekļaušanai ekonomiskajā apritē. Ņemot vērā, ka
teritorijai ir izbūvēts dzelzceļa pievedceļš, veicot tā rekonstrukciju, nākotnē iespējama tā izmantošana.
Piekļūšana teritorijai iespējama ar autotransportu pa Garozas, Prohorova, Neretas ielām, līdz ar to ir
nepieciešama transporta infrastruktūras attīstība, veicot minēto ielu rekonstrukciju.
Pamatojums:
1. Bez kvalitatīvas transporta infrastruktūras izbūves nav iespējama teritorijas attīstība.
2. Pašreizējā situācijā attīstāmajā teritorijā nav pieejami uzņēmēju prasībām atbilstošu jaudu
inženierkomunikāciju: elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, pieslēgumi.
3. Attīstot nepieciešamo infrastruktūru - piestātni, tiks radīti būtiski konkurētspējas priekšnosacījumi
uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu rūpniecības uzņēmumu piesaistē, kuriem ir svarīga multimodāla
transporta infrastruktūras pieejamība, t.sk. ūdens transports.

Jēkabpils

Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam - Ziemeļu
un Dienvidu tranzīta loku izveidošana
Jēkabpils pilsētā - Jauna tilta pār Daugavu
būvniecība

1

22 000 000

2018.gada 2022.gada IV
II ceturksnis ceturksnis

Jauna tilta pāri Daugavai būvniecība (kopgarums Nav datu
420 m), tilta pievedceļu būvniecība, esošo ielu
rekonstrukcija (~3516 m), pievedceļu krustojumu
rekonstrukcija - 3 gab.

Nav datu

Dati no skiču
projekta:
6246
(2016.gads)
9824 (2036.gads)

Dati no skiču projekta: 1. Jaunais tilts Daugavas labajā krastā tieši pieslēgsies autoceliem A6 un A12, nodrošinot pilsētas
739 (2016.gads)
transporta infrastruktūras pilnīgu integrāciju TEN-T tīklā un tās pilnu pabeigtību
1163(2036.gads)
2. Tiek prognozēts, ka pēc 10 gadiem esošā tilta caurlaides spēja būs izsmelta, turklāt tiek prognozēts, ka
drīzumā tiks ierobežota kravas transporta satiksme pār Aizkraukles un Ķeguma HES, tādēļ iespējas šķērsot
Daugavu būs tikai Rīgā, Jēkabpilī un Daugavpilī. Jauna tilta izbūve Jēkabpilī būtiski uzlabos tranzīta kravu
plūsmu.

2587 automašīnas /
24h (2008.gads)

Kā plānota kravu
autotransporta
novirzīšana no pilsētas
centra?

Kā projekts ietekmē/papildina jau līdz šim īstenotos projektus?

18
Smilšu iela ir pilsētas
maģistrāle, kas
nodrošina
savienošanas funkciju
starp Jaunbūves un,
Smiltenes un Malu ielas
arī ir pilsētas
maģistrāles, kuras arī
nodrošina
savienošanas funkciju
starp Jaunbūves un
Esplanādes rajoniem,
pildot 18.novembra
ielai alternatīva
maršruta funkcijas.
Projekta risinājumi
paredz izvairīties no
autoceļa krustojuma ar
dzelzceļu vienā līmenī,
kā arī ņemto vērā, ka
esošajā posmā ir
ierobežota teritorija
ielas robežās, veicot
pārbūves darbus tiku
nodrošināta brīva,
droša transporta
kustība.

19
Pa Smilšu, Stacijas
ielām un nakotnē uz
Vaļņu ielu un Daugavas
ielu

Vai projekta ietvaros ir Kāda ir projekta gatavības
plānots
pakāpe attiecībā uz būvprojekta
izbūvēt/atjaunot
tehniskās dokumentācijas
inženierkomunikācijas? sagatavošanu un saskaņošanu?
Kādas un kādā apjomā?

Kāda ir projekta
Vai ir veikts projekta
Vai un kādus tieši (ja
gatavības pakāpe
ietekmes uz vidi
attiecināms) projekta
attiecībā uz būvdarbu
novērtējums? (ja tāds ir ietvaros plānots ieviest
un citiem iepirkumiem? bijis nepieciešams)
inovatīvus risinājumus
vai risinājumus, kuriem
varētu būt
demonstrācijas efekts
vismaz Latvijas
mērogā?
Piemēram, inteliģentā
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei,
trokšņa līmeni
samazinoši pasākumi,
u.c.

Vai projektam ir veikts
izmaksu efektivitātes
novērtējums vai
izmaksu un ieguvumu
analīze? Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos
secinājumus

Vai projekta
Cita, Jūsuprāt, būtiska
īstenošanai
informācija par plānoto
nepieciešamie
projektu
nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā (ja
attiecināms)? Cik
nekustamie īpašumi
pašvaldībai jāatgūst no
privātīpašniekiem (ja
attiecināms)? Kāda ir
atgūstāmo īpašumu
platība (indikatīvi)?

20
21
22
Nodrošinās A13 alternatīvo maršrutu tranzītsatiksmei, neiebraucot pilsētas Plānots atjaunot
Būvprojekts ir gatavs.
centrā.
maģistrālo ūdensvādu,
maģistralo simniecisko
kanalizāciju, izbūvēt
apgaismojumu un
lietusūdenskanalizāciju.

23
Tiek plānots iepirkums
2016.gadā būvdarbiem
un būvuzarudzībai

24
Nav nepieciešams

25
Inovatīvas
skaņizolējošas sienas

26
Nē

27
Lielākoties projekta
realizācijai
nepieciešamie
nekustamie īpašumi ir
Daugavpils pašvaldības
īpašumā, 7 (gab.) ir
privatīpašnieku, kas ir
atsavināmi.

28
Izbūvēto alternatīvo
kravas ceļu, ielu un
pārvadu kopējais
garums sasaistei ar TENT (km) - 0,36 km
Rekonstruēto vai
modernizēto
alternatīvo kravas ceļu,
ielu un pārvadu
kopējais garums
sasaistei ar TEN-T (km)1,355 km;

Tiek gatavota projektu
tehniskā dokumentācijaIzstrādāti projekta skiču
risinājumi. Būvdarbu
iepirkumi plānoti pēc
projektu idejas
konceptuālās
saskaņošanas ar SM

Jelgavas reģionālajā
vides pārvaldē
2015.gada augustā
iesniegts iesniegums
ietekmes uz vidi
sākotnējam
izvērtējumam, RVP
atbilde jāsniedz līdz
2015.gada
15.oktobrim.

Inteliģentā vadības
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei

Izmaksu efektivitātes
novērtējums tiks veikts
sagatavojot projekta
iesniegumu

Nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

Priorotātes
pamatojums: Ziemeļu
sķērsojums radīs
iespēju izvēlēties
alternatīvu maršrutu
tranzīta un it īpaši
kravas
transportam.Ziemeļu
apvedceļa trūkstošā
posma un tilta izbūve
veicinās pašvaldībai
piederošu teritoriju
(~300 ha) attīstību
pilsētas ziemeļu daļā,
kuru perspektīvā
izmantošana saistīta ar
loģistikas un ražošanas
attīstību
Prioritātes
pamatojums: Veicinās
pašvaldībai piederošu
teritoriju (~300 ha)
attīstību pilsētas
ziemeļu daļā, kuru
perspektīvā
izmantošana saistīta ar
loģistikas un ražošanas
attīstību. Atbilstoši
identificētajjam
indikatīvi pieejamam
ERAF un KF
līdzfinansējumam

14
15
Daugavpils ir nozīmīgs daudzfunkcionāls ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centrs Austrumbaltijā, kā Jā
arī otrs lielākais rūpniecības centrs Latvijā aiz galvaspilsētas Rīgas. Viena no galvenajām Daugavpils
pilsētas attīstības priekšrocībām ir sabalansēts un integrēts transporta infrastruktūras tīkls, kas ietver
autoceļu un dzelzceļu, tā sekmējot gan uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, gan darbaspēka mobilitāti
un jaunu investīciju piesaisti reģionam. Izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis ļāvis pilsētai attīstīties par
nozīmīgu pakalpojumu centru reģionā ar ietekmes zonu gan Latvijā, gan Lietuvā un Baltkrievijā. Daugavpili
šķērso piecas kravu pārvadājumu dzelzceļa līnijas, divas pasažieru dzelzceļa līnijas, vairāk nekā 15
starptautiskās autobusu līnijas un Trans-Eiropas transporta tīkla „TEN-T" autoceļš E262 „Kauņa - Ukmerģe
- Daugavpils -Rēzekne - Ostrova". Latgales plānošanas reģionu šķērso vēl viens TEN-T tīkla autoceļš E22
„Holiheda -Ventspils - Rīga - Veļikije Lūki - Maskava - Vladimira - Ņižņijnovgoroda". Šo maršrutu nozīmīgas
maģistrāles, kas nodrošina gan Latvijas iekšējo satiksmi, gan apkalpo tranzīta plūsmas, ir valsts galvenie
autoceļi A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Paternieki) un A13 Krievijas robeža
(Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi).
Ņemot vērā to, ka transporta nozare ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kas
nodrošina pasažieru un kravu pārvadājumus, veicina ekonomisko izaugsmi un rada darbavietas, tad
sekmējot integrētu transporta sistēmas attīstību, tiks pozitīvi ietekmēta arī citu pilsētas konkurētspējas
paaugstināšanai svarīgu nozaru attīstība, kā piemēram apstrādes rūpniecība. Starp Daugavpils pilsētas
lielākajiem uzņēmumiem ir vērojams liels to uzņēmumu īpatsvars, kuri darbojas C nozarē „Apstrādes
rūpniecība", G nozarē „Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; auto, moto, sadzīves priekšmetu un
aparatūras remonts", kā arī H nozarē „Transports un uzglabāšana". Daugavpils rūpniecībā strādā vairāk
par 6486 darbinieku un pēc 2013.gada datiem šī nozare saražoja produkciju 215,92 milj. eiro apmērā.
Ievērojamākās rūpniecības nozares - metālapstrādes rūpniecība, ķīmisko vielu un produktu ražošana,
pārtikas produktu un dzērienu ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana. Kopumā, šajā nozarē strādā 82
uzņēmumi, no tiem produkciju eksportē 50 uzņēmumi. Apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumi ir
eksportorientēti, to kopējais eksports sastāda vairāk nekā 70% no nozares ražošanas kopapjoma.
Ražošanas uzņēmumi galvenokārt atrodas pilsētas industriālajās zonās (8), kuras ir izvietotas dažādos
pilsētas mikrorajonos. Uzņēmumu attīstībai būtiska nozīme ir pilsētas transporta infrastruktūras integrēta
attīstība,pilsētas
izbūvējot
autotransporta
mezglus,
kas uzlabos pilsētas
ārējo pieejamību
TEN-Tpilsētas
tīklam.
Jelgavas
attīstības
programmas
2014.–2020.gadam
stratēģiskajā
daļā noteikts
Jā
specializācijas virziens - Jelgavas kā starptautiska un nacionālas nozīmes loģistikas centra attīstība. Lai to (6.Rīcībpolitika īstenotu, nepieciešama Ziemeļu gaisa pārvada - tilta pār Lielupi un Driksas upi ar pieejām izbūve, integrētai 6.1.1.projekts)
pilsētas satiksmes infrastruktūras sasaistei ar TEN-T tīklu (A8), nodrošinot augstas mobilitātes iespējas.
Maršrutu Dobeles šoseja–Atmodas iela–Rūpniecības iela-Lietuvas šoseja izmanto galvenokārt kravas
transports. Šie krustojumi atrodas tuvu pilsētas centram un līdz ar to tajos ir blīva automašīnu
koncentrācija, kas ir par iemeslu gaisa piesārņotībai, satiksmes negadījuma draudiem un negatīvam
trokšņu līmeņa pieaugumam. Tāpēc ļoti ērts un efektīvs risinājums būtu Ziemeļu sķērsojums, kas radīs
iespēju izvēlēties alternatīvu maršrutu tranzīta un it īpaši kravas transportam, tādējādi atslogojot pilsētas
centru no transporta plūsmas, nodrošinās industriālo teritoriju ap bijušo lidlauku attīstību, investīciju
piesaisti, veicinās Jelgavas kā loģistikas centra attīstību. Ziemeļu tilta un apvedceļa trūkstošā posma
izbūve noslēgs jau 1976.gada pilsētas ģenerālajā plānā iezīmēto pilsētas apvedceļa loku.
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Aktivitātes īstenošanas
rezultātā tiks atslogota
transporta kustība
pilsētas teritorijā pāri I
kategorijas dzelzceļa
infrastruktūrai, kas ir
stratēģiskas nozīmes
kravu pārvadājumu TENT tīkla dzelzceļa līnija,
nodrošinot kravu
pārvadājumus starp
Krieviju un Latviju,
uzlabota pilsētas
transporta
infrastruktūras
integrēta sasaiste,
sekmējot nepārtrauktu
transporta plūsmu
starp pilsētas
mikrorajoniem
Jaunbūve - Ķīmija Vecā Forštadte un
savienojamību ar TEN T ceļu tīklā iekļautajiem
valsts galveno autoceļu
posmiem A6 (Vitebskas Rīgas virziens), AI 3
(Varšavas
Pilsētas
satiksmes

Dobeles šoseja-Loka
infrastruktūras sasaiste maģistrāle-A8
ar TEN-T tīklu - A8.

Tiek novērsts
Ziemeļu sķērsojums
"trūkstošais elements". radīs iespēju izvēlēties
alternatīvu maršrutu
tranzīta un it īpaši
kravas transportam,
tādējādi atslogojot
pilsētas centru no
transporta plūsmas.

Papildinošie īstenotie projekti: Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar
pieejām Jelgavas pilsētā; Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā
no Cukura ielas līdz Skautu ielai; Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā
posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei; Rīgas ielas rekonstrukcija
Jelgavas pilsētā posmā no Loka maģistrāles līdz administratīvajai robežai
Ozolnieki; Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā; Transporta
infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju
sasniedzamības uzlabošanai.
Papildinošie plānotie projekti: Loka maģistrāles no pilsētas robežas līdz
Kalnciema ceļam rekonstrukcija rekonstrukcija; Bijušās lidlauka teritorijas
revitalizācija un inženiertehniskās infrastruktūras un pievedceļu
sakārtošana un izveide (Atmodas ielas izbūve posmā no Dobeles šosejas
līdz Lapskalna ielai) - bez šiem projektiem nevarēs pilnībā izmantot Ziemeļu
tiltu.

Projekta ietvaros
plānots izbūvēt arī
inženierkomunikācijas:
elektroapgāde, gāzes
apgāde, ūdensapgāde
un kanalizācija,
lietusūdens
kanalizācija.

2015.gadā ir izstrādāti pārvada
izbūves skiču varianti, kas
2015.gada augustā iesniegti
pašvaldībai izskatīšanai.
2016.gadā plānots uzsākt
tehniskā projekta izstrādi.

Projekta ietvaros plānotā Atmodas ielas rekonstrukcija un tās trūkstošo posmu izbūve savienojumam ar
Jā
Ziemeļu tiltu ir daļa no Ziemeļu šķērsojuma funkcionēšanai nepieciešamās transporta infrastruktūras
(6.Rīcībpolitika izbūves. Maršrutu Dobeles šoseja–Atmodas iela–Rūpniecības iela-Lietuvas šoseja izmanto galvenokārt
6.3.1.projekts)
kravas transports. Šie krustojumi atrodas tuvu pilsētas centram un līdz ar to tajos ir blīva automašīnu
koncentrācija, kas ir par iemeslu gaisa piesārņotībai, satiksmes negadījuma draudiem un negatīvam
trokšņu līmeņa pieaugumam. Lai atbrīvotu pilsētas centru no tranzīta transporta un bijušā lidlauka
teritorijas iekļautu ekonomiskajā apritē, tika iezīmēts trasējums apvedceļa izbūvei Jelgavas Ziemeļu daļā.
Perspektīvais Atmodas ielas posms paredzēts kā tranzīta ielas turpinājums no Dobeles šosejas un tālākiem
virzieniem: Tukums–Ventspils un Saldus–Liepāja uz perspektīvo tiltu pār Lielupi un Driksu, kas savienotu
iepriekš minētos virzienus ar Kalnciema ceļu, Rīgas ielu un valsts galveno autoceļu A8
Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža. Ziemeļu tilta un apvedceļa trūkstošā posma izbūve noslēgs jau 1976.gada
pilsētas ģenerālajā plānā iezīmēto pilsētas apvedceļa loku.

Pilsētas satiksmes
Dobeles
infrastruktūras sasaiste šoseja–Atmodas ielaar TEN-T tīklu - A8.
Loka maģistrāle-A8

Tiek novērsts
Tiks radīta iespēja
"trūkstošais elements". izvēlēties alternatīvu
maršrutu tranzīta un it
īpaši kravas
transportam, tādējādi
atslogojot pilsētas
centru no transporta
plūsmas.

Papildinošie īstenotie projekti: Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar
pieejām Jelgavas pilsētā; Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā
no Cukura ielas līdz Skautu ielai; Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā
posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei; Rīgas ielas rekonstrukcija
Jelgavas pilsētā posmā no Loka maģistrāles līdz administratīvajai robežai
Ozolnieki; Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā; Transporta
infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju
sasniedzamības uzlabošanai.
Papildinošie plānotie projekti: Loka maģistrāles no pilsētas robežas līdz
Kalnciema ceļam rekonstrukcija rekonstrukcija; Transporta pārvads pār
Lielupi un Driksas upi Jelgavā; Rubeņu ceļa industriālās zonas sakārtošana.
Projekta ietvaros plānots rekonstruēt esošās inženierkomunikācijas:
elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, lietusūdens
kanalizācija - un izbūvēt jaunas.

Projekta ietvaros
plānots izbūvēt jaunas
inženierkomunikācijas:
elektroapgāde, gāzes
apgāde, ūdensapgāde
un kanalizācija,
lietusūdens
kanalizācija.

2008.gadā tika izstrādāts
Izstrādāts un iesniegts
tehniski ekonomiskais
Tehniskais projekts
pamatojums un tehniskais
projekts Atmodas ielas
rekonstrukcijai, taču ir jāizstrādā
jauns tehniskais projekts
atbilstoši šodienas situācijai - to
plānots darīt 2016.gadā.

Nav

Inteliģentā vadības
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei

Izmaksu efektivitātes
novērtējums tiks veikts
sagatavojot projekta
iesniegumu

Nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

Papildinošie īstenotie projekti: Driksas un Lielupes tiltu rekonstrukcija ar
pieejām Jelgavas pilsētā; Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā posmā
no Cukura ielas līdz Skautu ielai; Rīgas ielas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā
posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei; Rīgas ielas rekonstrukcija
Jelgavas pilsētā posmā no Loka maģistrāles līdz administratīvajai robežai
Ozolnieki; Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā; Transporta
infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju
sasniedzamības uzlabošanai.
Papildinošie plānotie projekti: Bijušās lidlauka teritorijas revitalizācija un
inženiertehniskās infrastruktūras un pievedceļu sakārtošana un izveide
(Atmodas ielas izbūve posmā no Dobeles šosejas līdz Lapskalna ielai);
Transporta pārvads pār Lielupi un Driksas upi Jelgavā; Rubeņu ceļa
industriālās zonas sakārtošana.
Projekta ietvaros plānots rekonstruēt esošās inženierkomunikācijas:
elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, lietusūdens
kanalizācija - un izbūvēt jaunas.

Projekta ietvaros
plānots izbūvēt vai
rekonstruēt esošās
inženierkomunikācijas:
elektroapgāde, gāzes
apgāde, ūdensapgāde
un kanalizācija,
lietusūdens
kanalizācija.

Ir uzsākta būvprojekta izstrāde.
Būvvaldē iesniegts skiču
projekts, tiks izskatīts Satiksmes
kustības drošības komisijas sēdē
2015.gada 14.oktobrī, pēc tam
tiks sagatavots lēmums un
tehniskie nosacījumi tehniskā
projekta izstrādei. Tehniskā
projekta izstrāde plānota līdz
2016.gada maijam.

Nav

Inteliģentā vadības
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei

Izmaksu efektivitātes
novērtējums tiks veikts
sagatavojot projekta
iesniegumu

Nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

Priorotātes
pamatojums: Loka
maģistrāles slikts
tehniskais stāvoklis,
daļa no Ziemeļu
apvedceļa

Jā
(6.Rīcībpolitika 6.3.6 .projekts)

Jā
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Ķimiku mikrorajonu
(Ziemeļu industriālo
zonu) ar valsts
reģionālo un
galvenajam ceļiem,
šķersojot dzelceļu
Daugavpils-Rīga divos
līmeņos

Kā projekta ietvaros
plānotās aktivitātes
novērš infrastruktūras
"šaurās vietas"* vai
infrastruktūras
trūkstošos
elementus**?

Loka maģistrāle
Tiek novērstas "šaurās
savieno autoceļu A8 ar vietas".
Kalnciema ceļu un
autoceļu P99 JelgavaKalnciems, kas savukārt
tālāk Jūrmalas virzienā
savienojas ar autoceļu
A9.

Tiks radīta iespēja
izvēlēties alternatīvu
maršrutu tranzīta un it
īpaši kravas
transportam, tādējādi
atslogojot pilsētas
centru no transporta
plūsmas.

Notiek būvprojekta
izstrāde, termiņš
01.04.2016.

Būtiska, gan Jelgavas
Industriālās teritorijaspilsētas, gan Ozolnieku Loka maģistrāle-A8
novada, industriālās
teritorijas
infrastruktūras
sastāvdaļa ir Rubeņu
ceļš, kas nodrošina
industriālās teritorijas
sasaisti ar Loka
maģistrāli, tālāk ar
valsts nozīmes autoceļu
A8 (TENT tīkla
sastāvdaļa).

Tiek novērstas "šaurās
vietas".

Ceļš izmantojams kravu Papildinošie plānotie projekti: Loka maģistrāles no pilsētas robežas līdz
autotransporta
Kalnciema ceļam rekonstrukcija; Tehniskās infrastruktūras attīstīšana
novirzīšanai no pilsētas Prohorova, Garozas un Neretas ielu industriālajā teritorijā loģistikas un
centra.
ūdens transporta attīstībai, 1.kārta (Neretas ielas rekonstrukcija un
inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūve)
Papildinošie īstenotie projekti: saistīti ar pašvaldības investīcijām
industriālajās teritorijās - industriālā teritorijā Aviācijas ielas turpinājumā
aiz Loka maģistrāles 25,8 ha platībā pašvaldība par sava budžeta
līddzekļiem izbūvēja pievadceļus, pievilka elektrību, gāzi, ūdensvadu,
kanalizāciju, kas deva iespēju šajā teritorijā piesaistīt nopietnus ārvalstu
investorus, līdzīga pieeja investoru piesaistei no pašvaldības puses tika
realizēta Langervaldes ielā, teritorijā izbūvējot inženierkomunikācijas un
papildus pievadceļu – Ziediņu ceļu. Lielupes labā krasta rūpniecības rajonā
starp dzelzceļu un Aviācijas ielu - Aviācijas ielā 18 atrodas SIA „NP Jelgavas
biznesa parks”, kas ir viens no lielākajiem rekonstruētajiem industriālajiem
parkiem Latvijā un tiek attīstīts vēsturiskās automobiļu rūpnīcas RAF
teritorijā.

Nepieciešams veikt
Tehnisko projektu plānots uzsākt Tiek veikta tehniskā
Rubeņu ceļa
izstrādāt 2016.gadā.
projekta izstrāde,
rekonstrukciju un
termiņš 01.04.2016.
krustojuma ar Loka
maģistrāli
modernizāciju,
vienlaicīgi izbūvējot
nepieciešamās
komunikācijas ar
atbilstošu jaudu
nodrošinājumu.
Projekta ietvaros
plānots rekonstruēt
esošās
inženierkomunikācijas:
elektroapgāde, gāzes
apgāde, ūdensapgāde
un kanalizācija,
lietusūdens kanalizācija
- un izbūvēt jaunas.

Nav

Inteliģentā vadības
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei

Izmaksu efektivitātes
novērtējums tiks veikts
sagatavojot projekta
iesniegumu

Nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

Prioritātes
pamatojums: Iespējas
brīvajās teritorijās
veidot jaunas ražotnes,
inženiertehniskās
infrastruktūras
sakārtošana ir būtisks
priekšnosacījums
industriālā rajona
efektīvai
funkcionēšanai un
tālākai attīstība.
Atbilstoši
identificētajjam
indikatīvi pieejamam
ERAF un KF
līdzfinansējumam.

Garozas iela sasaista
Kalnciema ceļu, Rīgas
ielu ar TEN-T tīklu (A8)
un nodrošina tālāku
sasaisti ar VIA Baltica.

Garozas iela ir pilsētas
maģistrālā iela, kas
sasaista Kalnciema
ceļu, Rīgas ielu ar TENT tīklu (A8) un
nodrošina tālāku
sasaisti ar VIA Baltica.

Tiek novērstas "šaurās
vietas".

Prohorova, Garozas un
Neretas ielu
industriālajai teritorijai
nav tiešas sasaistes ar
dzīvojamo un
sabiedrisko apbūvi, līdz
ar to Garozas iela šajā
posmā izmantojama
kravu autotransporta
novirzīšanai no pilsētas
centra.

Projekta ietvaros
Tehnisko projektu plānots uzsākt Tiek veikta tehniskās
plānots rekonstruēt
izstrādāt 2016.gadā.
projektēšanas
esošās
priekšizpēte
inženierkomunikācijas:
elektroapgāde, gāzes
apgāde, ūdensapgāde
un kanalizācija,
lietusūdens kanalizācija
- un izbūvēt jaunas.

Nav

Inteliģentā vadības
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei,
trokšņa līmeni
samazinoši pasākumi

Izmaksu efektivitātes
novērtējums tiks veikts
sagatavojot projekta
iesniegumu

Nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

Prioritātes
pamatojums: Vienīgā
rūpnieciskajai apbūvei
paredzētā teritorija
Lielupes baseinā, kura ir
savienota ar dzelzceļa
maģistrālo tīklu un
vēsturiski ir izveidota
tauvošanās iespēja
ūdens transportam.
Attīstot nepieciešamo
infrastruktūru, tiks
radīti būtiski
konkurētspējas
priekšnosacījumi
uzņēmējdarbības
attīstībai un jaunu
rūpniecības uzņēmumu
piesaistē.Atbilstoši
identificētajjam
indikatīvi pieejamam
ERAF un KF
līdzfinansējumam.

Jaunais tilts Daugavas
labajā krastā tieši
pieslēgsies autoceliem
A6 un A12, nodrošinot
pilsētas transporta
infrastruktūras pilnīgu
integrāciju TEN-T tīklā
un tās pilnu pabeigtību

Jaunais tilts savienos
autoceļus P75 un P76,
kas pilsētas teritorijā ir
Neretas iela, Daugavas
kreisajā krastā ar TENT tīklu Daugavas labajā
krastā.

Tiek prognozēts, ka pēc
10 gadiem esošā tilta
caurlaides spēja būs
izsmelta, turklāt tiek
prognozēts, ka drīzumā
tiks ierobežota kravas
transporta satiksme pār
Aizkraukles un Ķeguma
HES, tādēļ iespējas
šķērsot Daugavu būs
tikai Rīgā, Jēkabpilī un
Daugavpilī. Jauna tilta
izbūve Jēkabpilī būtiski
uzlabos tranzīta kravu
plūsmu.

Izbūvējot jaunu tiltu pār Projekts tieši papildinās īstenoto projektu “Kurzemes un Vienības ielu
Daugavu, tranzīta un
rekonstrukcija un Brīvības – Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija”, kura
kravas transporta
ietvaros ir kravas transportam atbilstošs lokveida krustojums uz Neretas
plūsma tiks novirzīta uz ielas, kas ir viena no galvenajām jaunā kravas un tranzīta transporta
jauno tiltu, izslēdzot
maršruta ielām.
nepieciešamību
iebraukt pilsētas
centrālajā daļā, kā arī
būtiski samazinās
pilsētas šķērsošanai
nepieciešamo laiku un
uzlabos komfortu.

Projekta ietvaros
plānots atjaunot tās
inženierkomunikācijas,
kuras tiks bojātas,
rekonstruējot un
izbūvējot tilta
pievedcelus un ielas –
siltumtrases,
ūdensvadu,
kanalizāciju,
elektrotīklus u.c.

Ir veikti visi
nepieciešamie
novērtējumi.

Inovatīvi risinājumi tiks
plānoti būvprojekta
izstrādes procesā.

Nav veikts

Visi zemes gabali, kas
bija pašvaldības
valdījumā un kas ir
nepieciešami jaunā tilta
būvniecības
vajadzībām, ir
zemesgrāmatā
reģistrēti uz pašvaldības
vārda. No
privātpersonām
nepieciešamie
nekustamie īpašumi
nav atsavināti.
Pašvaldībai no
privātīpašniekiem
jāatgūst:
- 4 nekustamie
īpašumi visā to sastāvā
- 11 nekustamo
īpašumu daļas.
Pašvaldības zemju
platība – 1,4163 ha
Privātīpašumu zemju
platība – 4,3503 ha
2 būves (kopējā platība
89,3 kvadrātmetri) un
23 garāžas (kopējā
platība 565,4

Ņemot vērā šī brīža
ģeopolitisko situāciju,
vēl vienam Daugavas
šķērsojumam varētu
būt milzīga nozīme
aizsardzības kontekstā

Papildinošie īstenotie projekti: Transporta infrastruktūras izbūve industriālo
teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā (Aviācijas ielas turpinājuma
izbūve).
Papildinošie plānotie projekti: Tehniskās infrastruktūras attīstīšana
Prohorova, Garozas un Neretas ielu industriālajā teritorijā loģistikas un
ūdens transporta attīstībai, 1.kārta (Neretas ielas rekonstrukcija un
inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūve); Transporta pārvads pār Lielupi un
Driksas upi Jelgavā; Loka maģistrāles no pilsētas robežas līdz Kalnciema
ceļam rekonstrukcija; Bijušās lidlauka teritorijas revitalizācija un
inženiertehniskās infrastruktūras un pievedceļu sakārtošana un izveide.

Projektam ir izstrādāts skiču
projekts. Ir noslēgts līgums par
Būvprojekta izstrādi.
Būvprojekta pasūtītājs – AS
“Latvijas Valsts ceļi”.

Nav

Pašvaldība

Projekta nosaukums

Pašvaldības prioritāte projekta
īstenošanai
Lūdzu, norādiet pašvaldības
prioritāti attiecībā uz projekta
īstenošanu, piešķirot 1 projektam
ar augstāko prioritāti, secīgi 2 projektam ar zemāku priotitāti,
utt.
Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc
projektam ir piešķirta attiecīgā
prioritāte.

Plānotās projekta
kopējās izmaksas
euro

Plānotais
būvdarbu
uzsākšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Plānotās
būvdarbu
pabeigšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Projekta ietvaros plānotās galvenās aktivitātes
Lūdzu, aprakstiet aktivitātes (piemēram, ielas
atjaunošana vai jaunbūve, tilta vai viadukta
atjaunošana vai jaunbūve, rotācijas apļa vai
regulēta krustojuma izbūve, utml.), vienlaikus
lūdzam norādīt mērvienību un daudzumu
(piemēram, ielas jaunbūve 500m, 3 regulētu
krustojumu izbūve, utml.)

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
Kopējā
Kravu autotransports Kopējā
Kravu autotransports
autotransporta
autotransporta
satiksme
satiksme

Projekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu, sniedziet argumentus, kādēļ ir nepieciešams realizēt šo projektu

Vai projekts ir
iekļauts
pašvaldības
investīciju plānā
2014.2020.gadam?

Projekta apraksts un pamatojums
Kā plānotais projekts
Ko izbūvējamais vai
nodrošina pilsētas
atjaunojamais ceļa
transporta
posms savieno?
infrastruktūras
integrāciju TEN-T tīklā
un tās pilnu pabeigtību?

8
2017.gada IV
ceturksnis

9
10
Neretas ielas (kā abu Jēkabpils tiltu pievedceļa)
5093 (2010.g.)
rekonstrukcija 4780 m, rekonstruēs gaisa pārvads
1 gab, demontēts gaisa pārvads 1 gab, izbūvēts
lokveida krustojums 1 gab.

11
1370 (2010.g.)

12
9230 (2020.gads)
11527 (2030..gads)

13
1904 (2020..gads)
2378 (2030..gads)

14
15
1. Neretas iela plānota kā viena no galvenajām jaunā tranzīta un kravas transporta maršruta ielām, kas
Jā
nodrošinās tranzīta un kravas transporta novirzīšanu no pilsētas centra kreisajā krastā uz Daugavas
sķērsojumiem nokļūšanai uz autoceļiem A6 un A12, kā arī nodrošinot nokļūšanu no tiltiem uz autoceļiem
P75 un P76, tādejādi dodot būstisku ieguldījumu pilsētas transporta infrastruktūras integrācijas TEN-T tīklā
pilnai pabeigtībai.
2. Ielas rekonstrukcija nodrošinās pieaugošajai satiksmes intensitātei atbilstošu kravnesību un komfortu
ceļā uz Daugavs šķērsojumiem, tiks demontēts satiksmei nedrošs viadukts, un tā vietā izbūvēts lokveida
krustojums ar pieslēgumiem Dolomīta un Zaļajai ielai, tiks rekonstruēts novecojušais viadukts Neretas
ielas pilsētas centra daļā, kas ved uz esošo tiltu pār Daugavu, nodrošinot atbilstošu caurlaides spēju un
kravnesību.

16
Neretas iela plānota kā
viena no galvenajām
jaunā tranzīta un kravas
transporta maršruta
ielām, kas nodrošinās
tranzīta un kravas
transporta novirzīšanu
no pilsētas centra
kreisajā krastā uz
Daugavas
sķērsojumiem
nokļūšanai uz
autoceļiem A6 un A12,
kā arī nodrošinot
nokļūšanu no tiltiem uz
autoceļiem P75 un P76,
tādejādi dodot būstisku
ieguldījumu pilsētas
transporta
infrastruktūras
integrācijas TEN-T tīklā
pilnai pabeigtībai.

Kā projekta ietvaros
plānotās aktivitātes
novērš infrastruktūras
"šaurās vietas"* vai
infrastruktūras
trūkstošos
elementus**?

Kā plānota kravu
autotransporta
novirzīšana no pilsētas
centra?

Kā projekts ietekmē/papildina jau līdz šim īstenotos projektus?

Vai projekta ietvaros ir Kāda ir projekta gatavības
plānots
pakāpe attiecībā uz būvprojekta
izbūvēt/atjaunot
tehniskās dokumentācijas
inženierkomunikācijas? sagatavošanu un saskaņošanu?
Kādas un kādā apjomā?

Kāda ir projekta
Vai ir veikts projekta
Vai un kādus tieši (ja
gatavības pakāpe
ietekmes uz vidi
attiecināms) projekta
attiecībā uz būvdarbu
novērtējums? (ja tāds ir ietvaros plānots ieviest
un citiem iepirkumiem? bijis nepieciešams)
inovatīvus risinājumus
vai risinājumus, kuriem
varētu būt
demonstrācijas efekts
vismaz Latvijas
mērogā?
Piemēram, inteliģentā
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei,
trokšņa līmeni
samazinoši pasākumi,
u.c.

17
Neretas iela savienos
autoceļus P75 un P76
ar Daugavas
šķērsojumiem un tālāk
ar TEN-T tīklu
(autoceļiem A6 un A12)

18
Ielas rekonstrukcija
nodrošinās
pieaugošajai satiksmes
intensitātei atbilstošu
kravnesību un komfortu
ceļā uz Daugavs
šķērsojumiem, tiks
demontēts satiksmei
nedrošs viadukts, un tā
vietā izbūvēts lokveida
krustojums ar
pieslēgumiem Dolomīta
un Zaļajai ielai, tiks
rekonstruēts
novecojušais viadukts
Neretas ielas pilsētas
centra daļā, kas ved uz
esošo tiltu pār
Daugavu, nodrošinot
atbilstošu caurlaides
spēju un kravnesību.

19
Nodrošinot ērtu
pilsētas apvedceļu,
kravas transportu būs
iespējams pilnībā izslēgt
no pilsētas centra
satiksmes.

20
Īstenojot projektu “Kurzemes un Vienības ielu rekonstrukcija un Brīvības –
Neretas ielu krustojuma rekonstrukcija” ir jau iesākta Neretas ielas
rekonstrukcijas projekta īstenošana, proti ir rekonstruēti divi Neretas ielas
krustojumi: Vienības – Neretas ielu krustojums un Brīvības – Neretas ielu
krustojums, kas ietilpa izstrādātajā Neretas ielas rekonstrukcijas
būvprojektā.

21
Projekta ietvaros
plānots atjaunot tās
inženierkomunikācijas,
kas tiks bojātas, veicot
ielas rekonstrukciju.

23
Nav

24
Nav nepieciešams

25
26
Inovatīvi risinājumi tiks Nav veikts
plānoti būvprojekta
aktualizēšanas procesā.

27
Visi nepieciešamie
zemes gabali ir
pašvaldības īpašumā.

28
Neretas ielas
rekonstrukcija ir
nepieciešama
kontekstā ar jaunā tilta
pār Daugavu
būvniecību. Tikai
īstenojot šos projektus
vienlaicīgi tiks panākta
maksimāla projektu
ilgtspejība.

Projekts papildinās īstenoto projektu “Rīgas, Brīvības, Zaļās, R. Blaumaņa
un tām pieguļošo ielu tīkla rekonstrukcija”, kura ietvaros tika rekonstruēta
Brīvības iela līdz R. Blaumaņa iela, kuru krustojumā šobrīd kravas
transports veic pagriezienu izbraukšanai uz Neretas ielu. Īstenojot projektu,
sadalot transporta slodzi un novirzot kravas transportu no R. Blaumaņa un
Zaļās ielas, tiks veicināta projektu ilgtspēja.

Projekta ietvaros tiks
Būvprojekts nav izstrādāts.
izbūvēta ielu
apgaismojuma
infrastruktūra Dolomīta
ielā un atjaunotas tās
inženierkomunikācijas,
kas tiks sabojātas,
rekonstruējot Brīvības
ielas posmu.

Nav

Nav nepieciešams

Inovatīvi risinājumi tiks Nav veikts
plānoti projektēšanas
aktualizēšanas procesā.

Visi nepieciešamie
zemesgabali ir
pašvaldības īpašumā.

-

Projekta ietvaros
plānots atjaunot tās
inženierkomunikācijas,
kas tiks bojātas, veicot
ielas rekonstrukciju.

Būvprojekts nav izstrādāts.

Nav

Nav nepieciešams

Inovatīvi risinājumi tiks
plānoti
projektēšanasprocesā.

Nav veikts

Visi nepieciešamie
zemes gabali ir
pašvaldības īpašumā.

-

Vai projekta
Cita, Jūsuprāt, būtiska
īstenošanai
informācija par plānoto
nepieciešamie
projektu
nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā (ja
attiecināms)? Cik
nekustamie īpašumi
pašvaldībai jāatgūst no
privātīpašniekiem (ja
attiecināms)? Kāda ir
atgūstāmo īpašumu
platība (indikatīvi)?

3
Jēkabpils

4
Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam - Ziemeļu
un Dienvidu tranzīta loku izveidošana
Jēkabpils pilsētā - Neretas ielas
rekonstrukcija

5
2

6
5 000 000

7
2016.gada
III
ceturksnis

Jēkabpils

Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam - Ziemeļu
un Dienvidu tranzīta loku izveidošana
Jēkabpils pilsētā - Dolomīta ielas un
Brīvības ielas posma rekonstrukcija

2

2 500 000

2017.gada 2018.gada III
II ceturksnis ceturksnis

Dolomīta ielas rekonstrukcija 1791 m (kravas
autotranporta novirzīšanai no šaurajiem
posmiem un jauna kravas transporta maršruta
izveidošana, nokļūšanai uz P75, A6 un A12),
Brīvības ielas posma no pilsētas robešas līdz R.
Blaumaņa ielai rekonstrukcija 1164 m (
atbilstošas kravnesības un komforta smagajam
piegādes transportam, kas iebrauc pilsētā,
nodrošināšanai).

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Nav datu

1. Dolomīta ielas rekonstrukcija ir pirmais posms Dienvidu tranzīta loka izveidošanā Jēkabpils pilsētā, kas
sākas uz autoceļa P75 un beidzas uz autoceļiem A6 un A12, nodrošinot pilsētas transporta infrastruktūras
integrācijas TEN-T tīklā sākumu un pabeigtību.
2. Lai nokļūtu uz pilsētas kreisā krasta apvedceļa – Neretas ielas, šobrīd kravas transports ir spiests
iebraukt pilsētas centrā, veikt pagriezienu ļoti šaurā krustojumā. Dolomīta ielas rekonstrukcija izslēgs
nepieciešamību kravas transportam iebraukt pilsētas centrā, nodrošinot tiešu nokļūšanu no autoceļa P75
uz Neretas ielu. Bet brīvības ielas posma rekonstrukcija nodrošinās atbilstošu infrastruktūru kravas
(piegādes) transportam, kam ir nepieciešams veikt piegādes pilsētas centrā.

Jā

Dolomīta ielas
rekonstrukcija ir
pirmais posms Dienvidu
tranzīta loka
izveidošanā Jēkabpils
pilsētā, kas sākas uz
autoceļa P75 un
beidzas uz autoceļiem
A6 un A12, nodrošinot
pilsētas transporta
infrastruktūras
integrācijas TEN-T tīklā
sākumu un pabeigtību.

Dolomīta iela savienos
autoceļu P75 ar
Neretas ielu un tālāk ar
autoceļu P76, Daugavas
šķērsojumiem un
autoceļiem A6 un A12,
izslēdzot
nepieciešamību kravu
transportam iebraukt
pilsētā.

Lai nokļūtu uz pilsētas
kreisā krasta apvedceļa
– Neretas ielas, šobrīd
kravas transports ir
spiests iebraukt pilsētas
centrā, veikt
pagriezienu ļoti šaurā
krustojumā. Dolomīta
ielas rekonstrukcija
izslēgs nepieciešamību
kravas transportam
iebraukt pilsētas
centrā, nodrošinot
tiešu nokļūšanu no
autoceļa P75 uz
Neretas ielu. Bet
brīvības ielas posma
rekonstrukcija
nodrošinās atbilstošu
infrastruktūru kravas
(piegādes)
transportam, kam ir
nepieciešams veikt
piegādes pilsētas
centrā.

Kravu autotransports
jau pie pilsētas robežas
tiks novirzīts pa
Dolomīta ielu – kravas
transporta prasībām
atbilstošu ielu, liedzot
tam iespēju iebraukt
pilsētā.

Jēkabpils

Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam - Ziemeļu
un Dienvidu tranzīta loku izveidošana
Jēkabpils pilsētā - Zīlānu ielas
rekonstrukcija

3

500 000

2017.gada 2018.gada III
II ceturksnis ceturksnis

Zīlānu ielas rekonstrukcija 2572 m

2857

829

Nav datu

Nav datu

1. Rekonstrukcija tiešā veidā nodrošinās pilsētas transporta infrastruktūras integrāciju TEN-T tīklā un tās
pilnu pabeigtību.
2. Ielas rekonstrukcija nodrošinās pieaugošajai satiksmes intensitātei atbilstošu kravnesību, tiks izveidoti
kravu transportam ērti pieslēgumi teritorijām, kurās atrodas lielākā daļa Jēkabpils pilsētas ražošanas
uzņēmumu, kas ikdienā pārvadā kravas.

Jā

Zīlānu iela ir autoceļa
A12 posms Jēkabpils
pilsētā. Tās
rekonstrukcija tiešā
veidā nodrošinās
pilsētas transporta
infrastruktūras
integrāciju TEN-T tīklā
un tās pilnu pabeigtību.

Rekonstruējamais ielas
posms savienos
autoceļa A12 pilsētas
posmu ar autoceļu
ārpus pilsētas.

Ielas rekonstrukcija
nodrošinās
pieaugošajai satiksmes
intensitātei atbilstošu
kravnesību, tiks
izveidoti kravu
transportam ērti
pieslēgumi teritorijām,
kurās atrodas lielākā
daļa Jēkabpils pilsētas
ražošanas uzņēmumu,
kas ikdienā pārvadā
kravas.

Zīlānu iela neatrodas
Projekts papildinās īstenotos projektus “A12 un A6 autoceļu krustojuma
pilsētas centrā,
Jēkabpilī uzlabošana” un “Rīgas, Madonas, Varoņu ielu rekonstrukcija
projektam nav tiešas
Jēkabpils pilsētā”, nodrošinot ērtu kravu transporta maršrutu pilsētas
ietekmes uz kravu
labajā krastā no autoceļa A6 pa autoceļu A12.
autotransporta
novirzīšanas no pilsētas
centra.

Jūrmala

Divlīmeņu pieslēgums Valsts galvenajam
autoceļam A10 Rīga – Ventspils pie
Priedaines caurlaižu punkta

-

3 500 000.00

-

-

Izveidot divlīmeņu kustību, kas paredz pirmo
32 126
3 833
līmeni saglabāt esošo – virzienā uz Lielupes tiltu, (2014.gada dati, A10 (2014.gada dati, A10
savukārt otrajā līmenī paredzot pieslēgumu Valsts 17.km)
17.km)
galvenajam autoceļam A10. Izbūvēto alternatīvo
kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums
sasaistei ar TEN-T (km) – aptuveni 0,9 km.

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Sezonāla rakstura transporta pieplūduma rezultātā un citu faktoru ietekmē veidojas sastrēgumi Jūrmalas
pilsētā pie Priedaines caurlaižu punkta, kas bloķē iebraukšanu pilsētā un nokļūšanu Ventspils virzienā un
pilsētas maģistrālajā ielā tiek sasniegts caurlaides spējas maksimums.
Sastrēgumu rezultātā būtiski samazinās transporta plūsmas vidējais ātrums un pielielinās pārvietojoties
patērētais laiks, kas savukārt būtiski palielina CO2 izmešu daudzumu, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi.

Projekts ir
paredzēti
pilsētas
Attīstības
programmā

Mazinās sastrēgumu
vasaras sezonas laikā
uz A10.

A10 ar pilsētas
maģistrālo ielu

Divlīmeņu pieslēgums
Tiks novirzīts uz A10
uzlabos satiksmes
Jūrmalas apvedceļu.
efektivitāti, mazinot
sastrēgumus uz A10, kā
arī veiks kravas
transporta un citu auto,
kas neplāno braukt
caur pilsētu, plūsmas
nodalīšanu, savlaicīgi
novirzot to no pilsētas
centra un caurlaižu
posteņa uz apvedceļu
A10

Nepapildina

Nav informācijas

Izpētes projekts

Nav uzsākts

Nav

-

Nav veikts

Visi īpašumi nav
pašvaldības īpašumā.
Jāprecizē skaits un
īpašnieki.

-

Jūrmala

Priedaines caurlaižu punkta kapacitātes
palielināšana (alternatīvā iespēja Nr.1
projektam "Divlīmeņu pieslēgums Valsts
galvenajam autoceļam A10 Rīga –
Ventspils pie Priedaines caurlaižu punkta")

-

2 335 393.06

-

-

Atdalīt labās nobrauktuves izbūvi Ventspils
virzienā. Virzienam Rīga-Jūrmala jauna caurlaižu
punkta izbūve ar 18 biļešu iegādes
iekārtām,divām iebraukšanas un divām
izbraukšanas joslām. Paplašinājums maksas
automātu uzstādīšanai Priedaines satiksmes
mezglā pirms rampas virzienā Ventspils-Jūrmala.

32 126
3 833
(2014.gada dati, A10 (2014.gada dati, A10
17.km)
17.km)

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Sezonāla rakstura transporta pieplūduma rezultātā u.c. faktoru ietekmē veidojas sastrēgumi Jūrmalas
pilsētā pie Priedaines caurlaižu punkta, kas bloķē iebraukšanu pilsētā un nokļūšanu Ventspils virzienā un
pilsētas maģistrālajā ielā tiek sasniegts caurlaides spējas maksimums.
Sastrēgumu rezultātā būtiski samazinās transporta plūsmas vidējais ātrums un pielielinās pārvietojoties
patērētais laiks, kas savukārt būtiski palielina CO2 izmešu daudzumu, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi.

Projekts ir
paredzēti
pilsētas
Attīstības
programmā

Mazinās sastrēgumu
vasaras sezonas laikā
uz A10.

A10 ar pilsētas
maģistrālo ielu

-

Nav

Nav informācijas

Izpētes projekts

Nav uzsākts

Nav

-

Nav veikts

Visi īpašumi nav
pašvaldības īpašumā.
Jāprecizē skaits un
īpašnieki.

-

Jūrmala

Labās nobrauktuves Ventspils virzienā
1
pagarināšana un maiņvirzienu joslu (3+1)
ieviešana Rīgas, Lienes un Jomas ielu
posmā no tilta pār Lielupi līdz Ērgļu ielai
(alternatīvā iespēja Nr.2 un Nr.3 projektam
"Divlīmeņu pieslēgums Valsts galvenajam
autoceļam A10 Rīga – Ventspils pie
Priedaines caurlaižu punkta")

1 780 578.47

2016.gada 2017.gada
3.ceturksnis 3.ceturksnis

Darbu komplekss paredz labās nobrauktuves
34 126
3833
papildjoslas nojaukšanu un jaunas papildjoslas
(2014.gada dati, A10 (2014.gada dati, A10
izbūvi 770m garumā ar brauktuves platumu 4,5m. 17.km)
17.km)
Kā arī lai novērstu konflikta punktus izbrauktuvē
no Priedaines caurlaižu punkta, tiek paredzēts
atdalīts paplašinājums maksas automātu
uzstādīšana Priedaines satiksmes mezglā pirms
rampas virzienā Ventspils-Jūrmala.
Nobrauktuve atdalāma no pamatbrauktuves ar
zaļo zonu vai atvairbarjeru. Risinajums
precizējams būvprojekta stadijā. Papildjoslas
trases sākumā jāparedz lēninājuma josla
atbilstoši LVS 190-3 prasībām. Kā arī
nepieciešama satiksmes organizācijas
aprīkojuma uzstādīšana un brauktuves sadalošās
joslas pārbūve pie Priedaines caurlaižu punkta.
Luksoforu komplekta (8 gab.) uzstādīšana virs
brauktuves paredzēta uz balstiem, starp kuriem
luksofori iekarami.

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Sezonāla rakstura transporta pieplūduma rezultātā u.c. faktoru ietekmē veidojas sastrēgumi Jūrmalas
pilsētā pie Priedaines caurlaižu punkta, kas bloķē iebraukšanu pilsētā un nokļūšanu Ventspils virzienā un
pilsētas maģistrālajā ielā tiek sasniegts caurlaides spējas maksimums.
Sastrēgumu rezultātā būtiski samazinās transporta plūsmas vidējais ātrums un pielielinās pārvietojoties
patērētais laiks, kas savukārt būtiski palielina CO2 izmešu daudzumu, kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi.

Projekts ir
paredzēti
pilsētas
Attīstības
programmā

Projekts uzlabos esošo
situāciju, samazinot
sastrēgumus sezonas
laikā, laicīgi novirzot
kravas un apvedceļu
izmantojošo vieglo
automašīnu plūsmu no
joslām, kas ved uz
pilsētas centru.

A10 ar pilsētas
maģistrālo ielu

Projekts uzlabos
Tiks laicīgi novirzītas pa Nav
satiksmes efektivitāti, labo joslu.
mazinot sastrēgumus
uz A10, kā arī veiks
kravas transporta un
citu auto, kas neplāno
braukt caur pilsētu,
plūsmas nodalīšanu,
savlaicīgi novirzot to no
pilsētas centra un
caurlaižu posteņa uz
apvedceļu.
Maiņvirzienu joslas
palīdzēs kontrolēt
plūsmu, lai pie
iebraukšanas pilsētā un
uz pilsētas maģistrālās
ielas neveidojas
sastrēgumi.

Nav informācijas

Izpētes projekts

Nav uzsākts

Nav

Daļa no nepieciešamā
zemesgabala pieder AS
"Latvijas valsts meži"

-

Jūrmala

Jauna tilta pār Lielupi būvniecība (1.kārta)

67 000 000.00

-

Jauna tilta pār Lielupi būvniecība. (Izbūvēto
Nav datu
alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu kopējais
garums sasaistei ar TEN-T (km) – 1.kārta (A10Slokas iela) -5.8km
Rekonstruēto vai modernizēto alternatīvo kravas
ceļu, ielu un pārvadu kopējais garums sasaistei ar
TEN-T (km) –1.kārta-0.8km)

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

Īstenojot projektu, tiks novērsti potenciālie infrastruktūras pārrāvumi pilsētās un radīts alternatīvs
maršruts tranzīta kravas transportam, atdalot no vietējas nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām, jo
ņemot vērā Jūrmalas pilsētas specifiku (viena maģistrālā iela cauri pilsētai) pie nelabvēlīgas situācijas, kas
bloķē satiksmi uz šīs maģistrāles vai Lielupes tilta lielākā pilsētas daļa nav sasniedzama (izņemot cauri
Slokai, kas būtiski paildzina ceļā pavadīto laiku).
Tāpat izbūvējot jaunu tiltu pār Lielupi tiks paaugstināta pašreiz vienīgās maģistrālās ielas caurlaides spējas,
uzlabojot transporta plūsmas vidējo ātrumu un saīsinot pārvietojoties nepieciešamo laiku, vienlaikus
veicinot vides kvalitātes uzlabošanos pilsētas iedzīvotājiem.

Projekts ir
paredzēti
pilsētas
Attīstības
programmā

Tiks savienota
maģistrālā iela ar TENT tīklu un tiks
paaugstināta pašreiz
vienīgās maģistrālās
ielas caurlaides spējas

A10 ar pilsētas
maģistrālo ielu

Pilsētas centrā
Dubultos Meirovica
prospektā ir tikai viens
ceļš pa kuru var
izbraukt, ārkārtas
situācijās (plūdi, ceļu
satiksmes negadījums,
sastrēgums) pilsētas
centrs ir paralizēts,jo
nav iespēju izvēlēties
citu maršrutu, lai no
sastrēgumiem
izvairītos. Jauns tilts
atrisinātu šo problēmu,
novirzītu kravas
automašīnas, uzlabos
satiksmes intensitāti
pilsētā, kā arī
samazinās pilsētas
iedzīvotāju un viesu
pavadīto laiku
transportlīdzekļos, jo
izmantojot apvedcelu
un jauno tiltu līdz
savam galamērķim
varēs nokļūt īsākā laikā.

Ir plānota

Tilta novietnes un satiksmes
organizācijas priekšizpēte

Nav uzsākts

Nav

Pirms projekta
Nav veikts
pieteikuma izstrādes
tiks precizēts. Plānots
uzstādīt lielos ekrānus
pie iebraukšanas pilsētā
un pie caurlaižu zonas,
lai informētu par
svarīgāko informāciju
(vai pilsētā nav
sastrēgumu, par
laikapstākļiem, par
to,lai izvēlas
apkārtceļu,jo
konkrētajā dienā notiek
pasākums/sacensības,
kas var palēlināt
satiksmes intensitāti
caur pilsētu, u.c.
svarīga informācija). Kā
arī uzlabot jau šobrīd
testa režīmā esošo
Jūrmalas iebraukšanas
maksas kontroles
sistēmu, kas fiksē
iebraukušo automašīnu
reģistrācijas numurus
un salīdzina tās ar
-iebraukšanas atļauju
Nav veikts

Visi īpašumi nav
pašvaldības īpašumā.
Jāprecizē skaits un
īpašnieki.

-

-

-

Nav datu

Kravas automašīnām ir
jāmaksā iebraukšanas
maksa.

Ja pilsētas centrā būs
kravas automašīnas,
tās varēs izvēlēties
minēto ceļa posmu, lai
izbrauktu uz A10 un
neizmantot Jūrmalas
pilsētas maģistrālās
ielas.

Nav

22
Neretas ielas rekonstrukcijai ir
izstrādāts būvprojekts, kas uz šo
brīdi jau ir novecojis, tam
nepieciešama pārstrādāšana.

Vai projektam ir veikts
izmaksu efektivitātes
novērtējums vai
izmaksu un ieguvumu
analīze? Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos
secinājumus

Pašvaldība

Projekta nosaukums

Pašvaldības prioritāte projekta
īstenošanai
Lūdzu, norādiet pašvaldības
prioritāti attiecībā uz projekta
īstenošanu, piešķirot 1 projektam
ar augstāko prioritāti, secīgi 2 projektam ar zemāku priotitāti,
utt.
Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc
projektam ir piešķirta attiecīgā
prioritāte.

Plānotās projekta
kopējās izmaksas
euro

Plānotais
būvdarbu
uzsākšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Plānotās
būvdarbu
pabeigšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Projekta ietvaros plānotās galvenās aktivitātes
Lūdzu, aprakstiet aktivitātes (piemēram, ielas
atjaunošana vai jaunbūve, tilta vai viadukta
atjaunošana vai jaunbūve, rotācijas apļa vai
regulēta krustojuma izbūve, utml.), vienlaikus
lūdzam norādīt mērvienību un daudzumu
(piemēram, ielas jaunbūve 500m, 3 regulētu
krustojumu izbūve, utml.)

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
Kopējā
Kravu autotransports Kopējā
Kravu autotransports
autotransporta
autotransporta
satiksme
satiksme

Projekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu, sniedziet argumentus, kādēļ ir nepieciešams realizēt šo projektu

Vai projekts ir
iekļauts
pašvaldības
investīciju plānā
2014.2020.gadam?

Projekta apraksts un pamatojums
Kā plānotais projekts
Ko izbūvējamais vai
nodrošina pilsētas
atjaunojamais ceļa
transporta
posms savieno?
infrastruktūras
integrāciju TEN-T tīklā
un tās pilnu pabeigtību?

10
11
9 368
1 824 (2014.gada
(2014.gada dati, A10 dati, A10 36.km)
36.km)

3
Jūrmala

4
Apvedceļa Kauguri – Sloka izbūve: I kārta
(pieslēgums A10/E22) un II kārta
(pieslēgums Kolkas ielai)

5
2

6
3 400 000.00

7
2017.gada
3.cetuksnis

8
2019.gada
3.ceturksnis

9
Izbūvēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu
kopējais garums sasaistei ar TEN-T (km) – 0,9 km
(I kārta) un 2,9 km (II kārta)

Liepāja

Ganību ielas pārbūve posmā no Kungu
ielas līdz Salmu ielai, Liepājā
-(Būvatļauja Nr. 64/2014) Ganību ielas
pārbūve posmā no Kungu ielas līdz Zāļu
ielai projektēšanai un būvdarbiem
(projektētājs SIA "Projekts 3")
- (Būvatļauja Nr. 9/2015) Kanalizācijas
kolektora un ūdensvada pārbūve Ganību
ielas posmā no Kungu līdz Zāļu ielai,
Liepājā (projektētājs SIA "Liepājas ūdens")
- Ganību ielas pārbūve posmā no Zāļu ielas
līdz Salmu ielai, Liepājā (projektētājs SIA
"Projekts 3" termiņš projekta izstrādei
07.04.2016.)

1

2339860.91

Būs
paredzams,
tiklīdz būs
zināms
projekta
finansējuma
avots

Būs
paredzams,
tiklīdz būs
zināms
projekta
finansējuma
avots

Ielas brauktuves un ietvju pārbūve (atjaunošana), 3268 (2014.;
tai skaitā lietus ūdens kanalizācijas pārbūve,
vienvirziena iela)
velosatiksmes ierīkošana gājēju un velosipēdistu
ceļā aptuveni 1000 m garumā.

Liepāja

Grīzupes ielas pārbūve posmā no Liepājas
pilsētas robežas līdz Cukura ielas aplim
-Grīzupes ielas pārbūve posmā no
14.novembra bulvāra līdz pilsētas
robežai.(projektētājs SIA "VCI" termiņš
projekta izstrādei 30.10.2015.)
-Grīzupes ielas pārbūve posmā no Cukura
ielas līdz 14.novembra
bulvārim(projektētājs SIA "Firma L4"
termiņš projekta izstrādei 31.01.2016.)

2

5 558 088.29

Būs
paredzams,
tiklīdz būs
zināms
projekta
finansējuma
avots

Būs
paredzams,
tiklīdz būs
zināms
projekta
finansējuma
avots

Ielas brauktuves un ietvju pārbūve (atjaunošana), 8196
tai skaitā Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve,
velosatiksmes ierīkošana gājēju un velosipēdistu
ceļā aptuveni 3545 m garumā

Rēzekne

Latgales ielas posms un Ludzas iela

1

2 500 000

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāaš
u
īstenošanas
periods

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāašu
īstenošanas
periods

Ielu pārbūve (Latgales ielas posms-684m Ludzas
iela-607m), luksofora uzstādīšana Latgales, Kr.
Barona un Ludzas ielas krustojumā

Rēzekne

Rīgas iela un N.Rancāna ielas posms

2

3 100 000

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāašu
īstenošanas
periods

Ielu pārbūve (Rīgas iela - 2 241m, N.Rancana ielas Nav datu
posms - 156m),

Rēzekne

Stacijas ielas posms

3

2 700 000

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāašu
īstenošanas
periods

Rēzekne

Brīvības ielas posms un Viļānu iela

4

1 200 000

Rēzekne

Maskavas iela

5

1 700 000

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāaš
u
īstenošanas
periods
2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāaš
u
īstenošanas
periods
2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāaš
u
īstenošanas
periods
2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāaš
u
īstenošanas
periods

Rēzekne

Varoņu ielas posms

6

1 700 000

Rēzekne

Noliktavu iela

7

1 700 000

Kā projekta ietvaros
plānotās aktivitātes
novērš infrastruktūras
"šaurās vietas"* vai
infrastruktūras
trūkstošos
elementus**?

Kā plānota kravu
autotransporta
novirzīšana no pilsētas
centra?

Kā projekts ietekmē/papildina jau līdz šim īstenotos projektus?

18
Ceļa izbūves rezultātā,
visa transporta plūsma
tiks novirzīta no
dzīvojamā rajona
Kauguri, tādējādi,
mazinot rajonā
satiksmes intensitāti,
kravas mašīnu
daudzumu, uzlabojot
bērnu un jauniešu
drošību, kā arī sekmējot
vides kvalitātes
uzlabošanos.

19
20
Kravas tranportlīdzekļi Nav
tiks novirzīti no P128 uz
A10 un otrādi, neskarot
pilsētas apdzīvoto
rajonu Kauguri, caur
kuru šobrīd notiek
transporta plūsma.

Vai projekta ietvaros ir Kāda ir projekta gatavības
plānots
pakāpe attiecībā uz būvprojekta
izbūvēt/atjaunot
tehniskās dokumentācijas
inženierkomunikācijas? sagatavošanu un saskaņošanu?
Kādas un kādā apjomā?

12
Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

13
Tiks prognozēts pie
projekta pieteikuma
izstrādes

14
Šobrīd Jūrmalas pilsētā tiek nodrošināts pilsētas daļu Kauguri – Sloka pieslēgums A10, taču šis savienojums
atrodas blīvi apdzīvotā pilsētas daļā, kas līdz ar to skar virkni būtisku jautājumu, piemēram:
1. drošība – savienojums ved cauri pilsētas daļai, kura ne vien ir blīvi apdzīvota, bet tam tuvu atrodas
vairākas izglītības iestādes, bērnu un jauniešu atpūtas infrastruktūra (piemēram 2013.gadā atklātais
„Zīmuļu parks”);
2. samazināts transporta plūsmas ātrums;
3. piesārņojums – intensīvā autotransporta plūsma rada būtisku gaisa piesārņojumu pilsētas blīvi
apdzīvotā daļā .
Īstenojot projektu, pirmkārt, tiks radīts alternatīvs maršruts tranzīta kravas transportam, atdalot no
vietējas nozīmes sabiedriskā transporta plūsmām, līdz ar to tiks samazināta transporta intensitāte blīvi
apdzīvotajās pilsētas daļās. Tāpat tiks uzlabots transporta plūsmas vidējais ātrums un saīsināts
pārvietojoties nepieciešamais laiks, turklāt īstenojot projekta trešo kārtu (izbūvējot pārvadu) netiks
ierobežota vilcienu kustība posmā Rīga – Ventspils, kā arī tiks veicināta ekoloģiskās dzīves vides kvalitātes
uzlabošanās pilsētas iedzīvotājiem, jo tiks samazināts CO2 izmešu daudzums pilsētas blīvi apdzīvotajās
daļās, kā arī samazināts trokšņu līmenis un risināti drošības jautājumi.

15
Projekts ir
paredzēti
pilsētas
Attīstības
programmā

16
Savienos A10 ar P128

17
TEN-T ceļu A10/E22 ar
Tranzītielu P128

490 (2014.;
vienvirziena iela)

3697 (2020.;
vienvirziena iela);
4732 (2030.;
vienvirziena iela)

554 (2020.;
vienvirziena iela); 709
(2030.; vienvirziena
iela)

1. Ganību ielas pārbūve posmā no Kurgu ielas līdz Salmu ielai ir absolūta nepieciešamība un vērtējama kā
1.pakāpes prioritāte, jo tranzīta ielā šis ir vienīgais vēl nepārbūvētais ceļa posms. Projekta realizācija
nodrošinās pilsētas galvenās maģistrālās ielas pabeigtību pilnā apmērā, jo iepriekššējā plānošanas
periodā ,ierobežotā finansējuma dēļ, šis posms netika pārbūvēts.
2. Jānodrošina kvalitatīva un droša dzīves vide cilvēkiem un sabiedrībai kopumā.
3. Jāuzlabo brauktuvju kvalitāte un jāizbūvē visas nepieciešamās inženierkomunikācijas – Lietusūdens
kanalizācija, sadzīves kanalizācija, sakaru komunikācijas u.c.
4. Jānodrošinota optimāla kravas un auto transporta sistēmas funkcionēšana starp divām Baltijas jūras
austrumu krasta TEN-T ostām – Liepāju un Klaipēdu (Lietuva).

Tiks iekļauts
investīciju plānā
2014.2020.gadam līdz
2015.gada
beigām, kad
plānots
aktualizēt
Investīciju plānu

Ganību iela ir pilsētas
maģistrālās iela, kas
atrodas Liepājas
pilsētas Ezerkrasta
teritorijā un nodrošina
kravu transporta
līdzekļu plūsmu starp
divām Baltijas jūras
austrumu krasta TEN-T
ostām – Liepāju un
Klaipēdu (Lietuva).
Kravu transports brauc
no/uz Klaipēdu(A11)
cauri visai pilsētai un
rada papildus slodzi
ielas infrastruktūrai.
Projekts nodrošinās
pilsētas transporta
infrastruktūras
integrāciju TEN-T tīklā
un tās pilnu pabeigtību

Liepājas ostu un
Ganību ielas, posmā no Neskar centru
Klaipēdas (Lietuva) ostu Kungu ielas līdz Salmu
ielai, segums ir
nolietojies, kam
nepieciešama pārbūve
ar pilnu ielas
infrastruktūras
sakārtošanu. Joprojām
aktuāla ir problēma ar
lietus ūdens noteku
savākšanu, kā rezultātā
ielas braucamā daļa
pēc lietusgāzēm
applūst, kas, savukārt,
traucē normālai
transporta plūsmai,
veidojot sastrēgumus.

1147

9273 (2020.); 11870
(2030.)

1298 (2020.); 1662
(2030.)

1. Grīzupes ielas pārbūvei ir 1. pakāpes prioritāte, jo minētā tranzītiela ir būtisks satiksmes mezgls Liepājas Jā
- Ventspils savienojumam, kā arī nodrošina sasaisti ar Liepājas pilsētas ostas infrastruktūru no Ventspils
puses, tai skaitā nodrošina pilsētas pierobežā esošā biznesa centra sasaisti ar ostas infrastruktūru. Tajā
pašā laikā, Grīzupes iela tiek intensīvi noslogota apkalpojot Liepājas Biznesa Centra uzņēmumus loģistikas ceļi ved Liepājas, Klaipēdas un Ventspils ostu virzienos. Jāuzsver arī Grīzupes ielas
rekonstrukcijas nepieciešamība satiksmes drošības uzlabošanā - šobrīd tranzītielā nav izveidots gājēju
trotuārs, kas būtiski apdraud satiksmes dalībnieku drošību. Šis ceļa infrastruktūras savienojums
nodrošina arī darbaspēka kustību pilsētas mērogā un no apkārtējiem novadiem.
2. Jānodrošina kvalitatīva un droša dzīves vide cilvēkiem un sabiedrībai kopumā.
3. Jāuzlabo gājēju, velotransporta, sabiedriskā transporta, autotransporta, kravu transporta droša
izmantošana Zaļās birzs mikrorajonā, izbūvējot jaunus veloceliņus, gājēju ietves un kravas
autotransportam atbilstošus brauktuvju platumus.
4. Velotransporta un gājēju kustība jānodala no kravu autotransporta. Esošajā situācijā gājēji un
velotransports pārvietojas pa brauktuves malu, pa kuru notiek intensīva kravu autotransporta plūsma.
5. Jāpilnveido pievadceļi uz Liepājas ostu, izveidojot sasaisti jau ar esošajiem Liepājas ostas pievadceļiem
(A9 un A11) – Brīvības iela, Pulvera iela, Cukura iela.
4. Jāuzlabo brauktuvju kvalitāte un jāizbūvē visas nepieciešamās inženierkomunikācijas – Lietusūdens
kanalizācija, sadzīves kanalizācija, sakaru komunikācijas u.c.
6. Jāizbūvē visa nepieciešamā infrastruktūra (krustojumi, ceļa zīmes, horizontālie apzīmējumi, ietves,
veloceliņi utml), kas būs droši satiksmes dalībniekiem, kā rezultātā samazināsies satiskmes negadījumu
risks, kā arī uzlabosies ielas caurlaides spēja un ostas sasniedzmaība.
7. Jānodrošinota optimāla kravas un auto transporta sistēmas funkcionēšana.
8. Jāizveido videonovēršanas un transportlīdzekļu uzskaites sistēma.

Grīzupes iela ir P110
Savā starpā Ventspils
turpinājums Liepājas
ostu, Liepājas ostu un
pilsētā, Grīzupes iela
Klaipēdas (Lietuva)
vienlaicīgi nodrošina
ostu.
savienojumu ar A9
tālākai kravu plūsmai
Liepājas ostu un A11 uz
Klaipēdas (Lietuva)
ostu. Projekta
īstenošana nodrošinās
nozīmīgas pilsētas
transporta
infrastruktūras sasaisti
ar TEN-T tīkliem
pilsētas ietvaros un
integrāciju TEN-T tīklā
ārpus pilsētas.

Pēdējie uzabojumi
Neskar centru
Grīzupes ielā veikti
2002.gadā, kad veica
ielas seguma virskārtas
atjaunošanu. Grīzupes
ielā nav gājēju ietves un
pilsētas iedzīvotāji un
velobraucēji
pārvietojas pa ielas
braucamo daļu,
tādējādi apdraudot
autoceļu transporta
satiksmes drošību un
ceļu satiksmes drošību.
Kā arī Grīzupes ielā nav
lietus ūdens
kanalizācijas sistēma un
rezultātā lietus laikā
brauktuve applūst,
bremzējot kravas auto
plūsmu un radot
pastiprinātu bīstamības
situāciju gājējiem un
velobraucējiem.

GVDI 2036 7025A/24h Nav datu

Latgales iela atrodas Rēzeknes pilsētas Dienvidu daļā un savstarpēji savieno trīs pilsētas tranzīta
maršrutus A13, P54, P55. No ielu plānojuma viedokļa Latgales ielas posms ir pilsētas maģistrālās nozīmes
iela, kas savieno divas citas maģistālās nozīmes ielas: Atbrīvošanas aleju un Ludzas ielu, savukārt Ludzas
iela savienojās ar maģistrālās nozīmes ielu - Zilupes ielu.

Ir iekļauti
Attīstības
programmas
Investīciju plānā
(šobrīd arī tiek
aktualizēts)

Kravu transporta
kustība ir novirzīta no
Rēzeknes pilsētas
robežām pa valsts
galveno autoceļu A15 –
Rēzeknes apvedceļš,
kas, apejot Rēzekni,
savieno autoceļus A12
un A13, ietilpst
starptautiskajā
autoceļā E262. Kravas
autotransports, kas
brauc virzienā no
Dagdas un uz Dagdu
(P55 autoceļš Rēzekne
– Dagda) šķērso
Rēzekni (lai nokļūt uz
valsts galvenajiem
autoceļiem).

Atjaunojamais ceļa
posms savieno
Atbrīvošanas aleju
(E262 A13) ar Zilupes
ielu (P54)

Latgales/Darzu ielas
Informācija nav sniegta Papildina Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektus (skat. tabulu par
krustojumā pa kreisi no
īstenotajiem projektiem 2007-2013)
Dārzu ielas un Latgales
ielu uzbracošajām
transporta plūsmām ir
nepietiekama joslas
caurlaides spēja.
Latgales/
Ludzas/Kr.Barona ielu
krustojumā pa Kr.
Barona ielu
braucošajām
transporta plūsmām
netiek nodrošināts
apmierinošs gaidīšanas
laiks mezglā, kā arī
rezultātā dotajā
krustojuma zarā
veidojās
transportlīdzeļu rindas.

Apgaismojuma un lietus Izstrādāts būvprojekts
ūdens kanālizācijas
minimālajā sastāvā
sistēmu rekonstrukcija,
videonovērošanas
sistēmas ierīkošana,
luksoforu objekta
izbūve, ūdensvada un
sadzīves kanalizācijas
sistēmu pievadu izveide
un rekonstrukcija,
elektroapgādes līnijas
pārcelšana, vājstrāvu
kanalizācijas
aizsardzības pasākumi

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Rīgas ielā pašlaik pastāv vienota pasažieru un kravu autotransporta plūsma. Ielas infrastruktūras
kvalitāte zema (Segums ir nolietojies visā posma garumā; gājēju celiņš ir tikai labajā pusē, vietām tā
segums ir
sabrucis; Visas esošās autobusu pieturvietas neatbilst LVS standartu prasībām – tām ir ļoti mazi
paplašinājumi vai to nav vispār, kā arī tām ir nepareizs savstarpējais novietojums un uc.). Rekonstruējot
Rīgas ielu un Rancāna ielas posmu, tiktu uzlabota satiksmes sistēmas efektivitāte.

Ir iekļauti
Attīstības
programmas
Investīciju plānā
(šobrīd arī tiek
aktualizēts)

Savienojums starp TEN
pamattīklu un pilsētas
centru

no Atbrīvošanas alejas
(E262 A13) līdz pilsētas
robežai (P36, E22 A12)

Stacijas Ielas posma pārbūve (no rotācijas apļa
Nav datu
līdz Atbrīvošanas alejas viaduktam - 380; viadukta
pārvadu pārbūve - 1 800m.

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Projekts nodrošinās pilnu, ieprieš veikto investīciju pabeigtību un novērš "šaurās" vietas

Ir iekļauti
Attīstības
programmas
Investīciju plānā
(šobrīd arī tiek
aktualizēts)

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāašu
īstenošanas
periods

Ielu pārbūve (Brīvības ielas posms - 430m, Viļānu Nav datu
iela - 541); rotācijas apļa izbūve Brīvības un Viļānu
ielu krustojumā)

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Izveidot transporta infrastruktūru un savienojumus

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāašu
īstenošanas
periods

Ielas pārbūve -1,3 km

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Nav datu

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāaš
u
īstenošanas
periods

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāašu
īstenošanas
periods

Ielas posma pārbūve - 1,3 km

Nav datu

Nav datu

Nav datu

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāaš
u
īstenošanas
periods

2014-2020
perioda ES
fondu
aktivitātāašu
īstenošanas
periods

Ielas pārbūve (pašlaik 1km grants segums; 0,3km
asfalta segums; dzelzbetona tilts pār dzelzceļu 40m) - 1,3 km

Nav datu

Nav datu

Nav datu

GVDI 2015 gadā
Nav datu
5140A/24h (Avots:
Latgales ielas
rekonstrukcija
posmā no
Daugavpils ielas līdz
Ludzas ielai, Rēzeknē
būvprojekts
minimālā sastāvā,
2015.g

Kāda ir projekta
Vai ir veikts projekta
Vai un kādus tieši (ja
gatavības pakāpe
ietekmes uz vidi
attiecināms) projekta
attiecībā uz būvdarbu
novērtējums? (ja tāds ir ietvaros plānots ieviest
un citiem iepirkumiem? bijis nepieciešams)
inovatīvus risinājumus
vai risinājumus, kuriem
varētu būt
demonstrācijas efekts
vismaz Latvijas
mērogā?
Piemēram, inteliģentā
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei,
trokšņa līmeni
samazinoši pasākumi,
u.c.

Vai projekta
Cita, Jūsuprāt, būtiska
īstenošanai
informācija par plānoto
nepieciešamie
projektu
nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā (ja
attiecināms)? Cik
nekustamie īpašumi
pašvaldībai jāatgūst no
privātīpašniekiem (ja
attiecināms)? Kāda ir
atgūstāmo īpašumu
platība (indikatīvi)?

22
23
Saskaņā ar Latvijas autoceļu
Nav uzsākts
direkcijas 2002.gada 30.jūlija
darba uzdevumu, ko apstiprināja
LR Satiksmes ministrijas
autosatiksmes departaments
tika pasūtīts un A/s
„Ceļuprojekts” 2003.gadā
izstrādāja priekšizpētes projektu
Kauguru apvedceļa
savienojumam starp A10/E22
Rīga-Ventspils ceļu un P128
Sloka-Talsi ceļu.
Projekta sastāvā ir veikta
satiksmes analīze, izpētes
variantu tehniski ekonomiskais
izvērtējums, doti ceļu mezglu un
būvju risinājumi, īpašumu datu
apkopojums uz 2003.gadu,
veikta ģeoloģiskā izpēte un
sākotnējais vides novērtējums,
kā arī parēķinātas projekta
izmaksas 2003g.cenās.
Izpētes projektā dota projekta
stadiālās realizācijas kārtība.
Projektu paredzēts realizēt
3.kārtās. Pašreiz Jūrmalas
pilsētas dome plāno pirmās
divas kārtas
apvedceļa
Projekta ietvaros
Ganību
ielas t.i.
posmam
no Kungu Tiklīdz būs zināms
plānots veikt ielas
ielas līdz Zāļu ielai ir pilnībā
finansējuma avots un
posma pilnīgu
pabeigts tehniskais projekts
tā piešķiršanas
rekonstrukciju, plānota (Būvatļauja Nr. 64/2014 un
nosacījumi, būsim
kanalizācijas kolektora Būvatļauja Nr. 9/2015) Ganību
gatavi veikt
pārbūve, ūdensvada un ielas posms No Zāļu līdz Salmu
nepieciešamos
lietus ūdens
ielai ir projektēšanas stadijā iepirkumus.
kanalizācijas pārbūve
termiņš 07.04.2016.)
visā posmā (~1000m)

24
25
Sākotnējais vides
novērtējums 2003.gadā

26
Nav veikts

27
28
Projekta 1.kārtas
realizācijai nav
problēmas ar īpašuma
tiesībām, visi zemes
īpašumi ir piekrītoši
pašvaldībai. 2.kārtas
realizācijai nav
problēmu ar maģistrālo
posma īpašuma
tiesībām (tie ir valsts un
pašvaldības), bet ir
nepieciešams precizēt
īpašuma tiesības ar
pievadceļiem.

Nav attiecināms

Nav

Nav

Projekta īstenošana tiks Ja tiks īstenots Tērauda
veikta pašvaldības
ielas pārvada projekts,
īpašumu robežās
prognozējam satiksmes
intensitātes
palielināšanos.

Projekta ietvaros
plānots veikt ielas
pilnīgu rekonstrukciju,
t.i. ielas segas
konstruktīvās kārtas
rekonstrukciju, t.sk.
autobusu pieturvietu
“kabatu” izbūvi, ietvju
un veloceliņu izbūvi,
lietus pārsūknēšanas
stacijas būvniecība un
lietus notekūdens
kanalizācijas kolektora
izbūvi, neesošajos
posmos. Projekta
ietvaros paredzēta arī
sadzīves kanalizācijas
tīklu nomaiņa
atsevišķos posmos.
(Kopējais posms 3545
m)

Tiklīdz būs zināms
finansējuma avots un
tā piešķiršanas
nosacījumi, būsim
gatavi veikt
nepieciešamos
iepirkumus.

Nav attiecināms

Paredzēts uzstādīt
viedās transporta
līdzekļu uzskaites
kameras ar transporta
līdzeļu numura
nolasīšanas funkciju.

Nav

Projekta īstenošana tiks veikta pašvaldības
īpašumu robežās

Nav

Nav nepieciešams

Tiks iekļautas
inteliģentās sistēmas
satiksmes plūsmas
uzskaitei.

Informācija nav sniegta Ir pašvaldības īpašumā

-

Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Papildina Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektus (skat. tabulu par
īstenotajiem projektiem 2007-2013)

Rīgas ielā: Ārējais
Rīgas ielai ir izstrādāts tehniskais Nav
apgaismojums,
projekts 2014
elektroapgāde, lietus
ūdens kanalizācijas tīkli,
ierīkotas ietves

Nav nepieciešams

Tiks iekļautas
inteliģentās sistēmas
satiksmes plūsmas
uzskaitei.

Informācija nav sniegta Ir pašvaldības īpašumā

-

Informācija nav sniegta Atbrīvošanas aleju
(E262 A13) ar Zilupes
ielu (P54)

Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Papildina Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektus un Zilupes ielas
rekonstrukcijas projektus (skat. tabulu par īstenotajiem projektiem 20072013)

Informācija nav sniegta Nav

Nav

Nav nepieciešams

Tiks iekļautas
inteliģentās sistēmas
satiksmes plūsmas
uzskaitei.

Informācija nav sniegta Ir pašvaldības īpašumā

-

Ir iekļauti
Attīstības
programmas
Investīciju plānā
(šobrīd arī tiek
aktualizēts)

Informācija nav sniegta no Atbrīvošanas alejas
līdz pilsētas robežai
(V580; E 262 A15)

Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Papildina Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektus (skat. tabulu par
īstenotajiem projektiem 2007-2013) un 2000/LV/16/P/PT/004 Stacijas
Rēzekne II pieņemšanas parka būvniecības projektu (Latvijas Austrumu Rietumu dzelzceļa koridors)

Informācija nav sniegta Brīvības ielai tiek pabeigts

Nav

Nav nepieciešams

Tiks iekļautas
inteliģentās sistēmas
satiksmes plūsmas
uzskaitei.

Informācija nav sniegta Ir pašvaldības īpašumā

-

Projekta ideja papildina aktivitātes 5.6.2. un 3.3.1. SAM ietvaros

Ir iekļauti
Attīstības
programmas
Investīciju plānā
(šobrīd arī tiek
aktualizēts)

Gāzes vads un lietus
ūdens kanalizācija,
rekonstruēts ielas
apgaismojums un
elektropārvade

Izstrādāts tehniskais projekts
2011

Nav

Nav nepieciešams

Tiks iekļautas
inteliģentās sistēmas
satiksmes plūsmas
uzskaitei.

Informācija nav sniegta Ir pašvaldības īpašumā

Pieņemšanas parks
atklāts 2006.g.Kopējās
izmaksas ir 10,2 miljoni
eiro, 75% - ES līdzekļi
un 25% - valsts akciju
sabiedrības “Latvijas
dzelzceļš” līdzekļi.

Nav datu

Projekta ideja papildina aktivitātes 5.6.2. un 3.3.1. SAM ietvaros

Ir iekļauti
Attīstības
programmas
Investīciju plānā
(šobrīd arī tiek
aktualizēts)

Ielu savienojums ar
Maskavas un Noliktavu Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Papildina Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektus (skat. tabulu par
TEN tīklu (Atbrīvošanas ielas, kā arī pašvaldības
īstenotajiem projektiem 2007-2013)
aleju E262)
autoceļš Rēzeknes
novada teritorijā
(grants segums,ap
500m) nodrošina
piekļuvi pie dzelzceļa
stacijas Rēzekne 2
vagonu pieņemšanas
parka, kas atrodas
Rēzeknes novada
Verēmu pagasta
Ratniekos
Ielu savienojums ar
Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Papildina Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektus, kā arī ir saistītas ar
TEN tīklu (Atbrīvošanas
aktivitātēm 5.6.2. un 3.3.1. SAM ietvaros, kuras tiek plānots īstenot.
aleju E262)

Ārējais apgaismojums,
elektroapgādes tīkli un
pieslēgumi, vājstrāvas,
ūdensvada un
kanalizācijas tīkli,
sadzīves un lietus
kanalizācijas sūkņu
stacijas

Izstrādāts tehniskais projekts
2014

Nav

Nav nepieciešams

Tiks iekļautas
inteliģentās sistēmas
satiksmes plūsmas
uzskaitei.

Informācija nav sniegta Ir pašvaldības īpašumā

-

Nav datu

Projekta ideja papildina aktivitātes 5.6.2. un 3.3.1. SAM ietvaros

Ir iekļauti
Attīstības
programmas
Investīciju plānā
(šobrīd arī tiek
aktualizēts)

Ielu savienojums ar
Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Informācija nav sniegta Papildina Atbrīvošanas alejas rekonstrukcijas projektus, kā arī ir saistītas ar
TEN tīklu (Atbrīvošanas
aktivitātēm 5.6.2. un 3.3.1. SAM ietvaros, kuras tiek plānots īstenot.
aleju E262)

Ārējais apgaismojums, Izstrādāts tehniskais projekts
elektroapgāde, lietus
2013
ūdens kanalizācijas tīkli,
gāzes apgāde.

Nav

Nav nepieciešams

Tiks iekļautas
inteliģentās sistēmas
satiksmes plūsmas
uzskaitei.

Informācija nav sniegta Ir pašvaldības īpašumā

-

Iepriekšējā plānošanas periodā tika vekti būtiski ieguldījumi Ganību ielā.
Realizēts projekts "Tranzītielu posmu (Brīvības, Klaipēdas,
Ganību) rekonstrukcija Liepājā" (vienošanās
Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/010), kura ietvaros tika pārbūvēta gandrīz
visa Ganību iela, izņemot posmu no Kungu ielas līdz Salmu ielai. Minētā
projekta ietvaros ir izstrādāts tehniskais projekts Ganību ielas posmam no
Kungu ielas līdz Zāļu ielai un šobrīd notiek Ganību ielas posma no Zāļu līdz
Salmu ielai projektēšana. Realizējot Ganību ielas pārbūvi posmā no Kungu
ielas līdz Salmu ielai projektu, tiktu pilnībā pārbūvēta Ganību iela.

Iepriekšējā plānošanas periodā tika vekti būtiski ieguldījumi Grīzupes ielā.
Realizēts projekts "Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas
modernizācijas 2.kārta" (vienošanās Nr.
3DP/3.6.1.1.0/14/IPIA/VRAA/001/101), kura ietvaros tika izbūvēts pislētas
apgaismojums Grīzupes ielas posmā no Cukura ielas līdz Ceriņu ielai. Tika
izgaismoti arī Grīzupes ielas posmi, kuros iepriekš apgaismojums nebija.

21
Nav informācijas

Vai projektam ir veikts
izmaksu efektivitātes
novērtējums vai
izmaksu un ieguvumu
analīze? Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos
secinājumus

TP Grīzupes ielas pārbūve posmā
no 14.novembra bulvāra līdz
pilsētas robežai ir projektēšanas
stadijā - termiņš 30.10.2015.
TP Grīzupes ielas pārbūve posmā
no Cukura ielas līdz
14.novembra bulvārim ir
projektēšanas stadijā - termiņš
31.01.2016.

Pašvaldība

Projekta nosaukums

Pašvaldības prioritāte projekta
īstenošanai
Lūdzu, norādiet pašvaldības
prioritāti attiecībā uz projekta
īstenošanu, piešķirot 1 projektam
ar augstāko prioritāti, secīgi 2 projektam ar zemāku priotitāti,
utt.
Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc
projektam ir piešķirta attiecīgā
prioritāte.

Plānotās projekta
kopējās izmaksas
euro

Plānotais
būvdarbu
uzsākšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Plānotās
būvdarbu
pabeigšanas
laiks
(indikatīvi)
gads,
ceturksnis

Projekta ietvaros plānotās galvenās aktivitātes
Lūdzu, aprakstiet aktivitātes (piemēram, ielas
atjaunošana vai jaunbūve, tilta vai viadukta
atjaunošana vai jaunbūve, rotācijas apļa vai
regulēta krustojuma izbūve, utml.), vienlaikus
lūdzam norādīt mērvienību un daudzumu
(piemēram, ielas jaunbūve 500m, 3 regulētu
krustojumu izbūve, utml.)

Faktiskā gada vidējā diennakts satiksmes
Plānotā gada vidējā diennakts satiksmes
Kopējā
Kravu autotransports Kopējā
Kravu autotransports
autotransporta
autotransporta
satiksme
satiksme

Projekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu, sniedziet argumentus, kādēļ ir nepieciešams realizēt šo projektu

Vai projekts ir
iekļauts
pašvaldības
investīciju plānā
2014.2020.gadam?

Projekta apraksts un pamatojums
Kā plānotais projekts
Ko izbūvējamais vai
nodrošina pilsētas
atjaunojamais ceļa
transporta
posms savieno?
infrastruktūras
integrāciju TEN-T tīklā
un tās pilnu pabeigtību?

16
Plānotais projekts
nodrošina pilsētas
transporta
infrastruktūras
integrāciju TEN-T tīklā,
jo tiks veikta Cēsu ielas
pārbūve līdz Kauguru
ielai, , kas ,savukārt,
pievienojas pilsētas
apvedceļam , kas tieši
savienots ar TEN-T
tīklā esošo autoceļu A3
Inčukalns—Valmiera—
Igaunijas robeža.

Kā projekta ietvaros
plānotās aktivitātes
novērš infrastruktūras
"šaurās vietas"* vai
infrastruktūras
trūkstošos
elementus**?

Kā plānota kravu
autotransporta
novirzīšana no pilsētas
centra?

17
Izbūvējamais
atjaunojamais ceļa
posms savieno L.
Laicēna ielas
industriālajā
(ražošanas) zonā
esošos uzņēmumus ar
pilsētas apvedceļu.

18
Līdz šim kravas
autotransports
izbraucot no L. Laicēna
ielas industriālās zonas
šķērsoja dzīvojamos
rajonus līdz ar to radot
draudus pilsētas
iedzīvotājiem, kā arī
piesārņojot apkārtējo
vidi ar CO2 izmešiem.

Plānotais projekts
Izbūvējamais
nodrošina pilsētas
atjaunojamais ceļa
transporta
posms savieno L.
infrastruktūras
Paegles ielas
integrāciju TEN-T tīklā, industriālajā
jo jaunizbūvētā Somu
(ražošanas) zonā
iela pievienojas ielai,
esošos uzņēmumus ar
kas ,savukārt,
pilsētas apvedceļu.
pievienojas pilsētas
apvedceļam 280 m
attālumā no TEN-T tīklā
esošā autoceļa A3
autoceļš
Inčukalns—Valmiera—
Igaunijas robeža.
Valmieras pilsētā Mūrmuižas ielas rajonā tuvākajā nākotnē, attīstoties industriālajā (ražošanas) zonā
Jā
Plānotais projekts
Atjaunojamie ielu
esošajiem uzņēmumiem un ienākot jauniem uzņēmumiem, pieaugs satiksmes intensitāte, līdz ar to
nodrošina pilsētas
posmi savieno
mainīsies (pieaugs) ielu funkcionālā nozīme, t.sk. saistībā ar apkārtējām teritorijām. Pašreizējās ielu segu
transporta
Mūrmuižas, Cempu,
konstrukcijas nav piemērota arvien pieaugošajai transporta slodzei un jaunām satiksmes plūsmām. Sakarā
infrastruktūras
Krautuves un Abulas
ar to nepieciešams pagarināt Mūrmuižas ielu Valmierā, savienojot to ar Valmieras pilsētas apvedceļu, kas
integrāciju TEN-T tīklā, ielas rajonā ielas
savukārt ir savienots ar TEN-T tīklu- autoceļu A3. Izbūvējot Mūrmuižas ielas turpinājumu līdz valsts
jo jaunizbūvētā
industriālajā
autoceļam P18, samazināsies izmaksas kravu pārvadājumos (galvenais virziens uz/no Rīgas), kas ir īpaši
Mūrmuižas iela
(ražošanas) zonā
aktuāli uzņēmējiem, kuru strādā Mūrmuižas, Cempu, Krautuves un Abulas ielas rajonā.
pieslēgsies pilsētas
esošos uzņēmumus ar
Projekts nodrošinās Valmieras pilsētas atsevišķu pilsētas daļu efektīvu sasaisti un jauna kravas
apvedceļam 4.93 km
pilsētas apvedceļu.
autotransporta maršruta attīstību.
attālumā no TEN-T tīklā
esošā autoceļa A3
autoceļš
Inčukalns—Valmiera—
Igaunijas robeža.
Cempu iela pilsētā ir nozīmīgs transporta koridors uzņēmējiem, kas darbojas gan pilsētā, gan aiz pilsētas
Projektu plānots realizēt SAM 3.3.1. vai 5.6.2. ietvaros
robežas. Pašreizējais Cempu ielas asfaltbetona segums ir kritiskā tehniskā stāvoklī (ar plašu plaisu un
bedru tīklu), daudzviet sadrupis, atsedzot apakšējos asfalta slāņus, nav atrisināta ūdens novade no ceļa
klātnes, vērojami iesēdumi pie caurtekām un komunikāciju izbūves vietām, tādējādi apdraudot satiksmes
dalībnieku drošību. Tāpat Cempu ielā nav gājēju un velosipēdistu ietves un apgaismojuma. Lietus ūdens
kanalizācija nav izveidota, ir tikai daļēji funkcionējoši vaļējie grāvji. Atsevišķās vietās nepieciešama
ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izveide. Projekta īstenošanas rezultātā palielināsies esošo
uzņēmēju iespējas piesaistīt darbaspēku no apkārtējām teritorijām, tiks paaugstināta uzņēmumos
strādājošo mobilitāte un tiks samazinātas transporta izmaksas, kā rezultātā tiek paaugstināta uzņēmumu
konkurētspēja vietējos un starptautiskos tirgos. Projekta īstenošanas rezultātā,apkārtnes teritorija tiks
piemērota uzņēmējdarbības vajadzībām, radīsies jauni uzņēmumi, tiks izveidotas jaunas darbavietas un
veiktas investīcijas.

Kā projekts ietekmē/papildina jau līdz šim īstenotos projektus?

Vai projekta ietvaros ir Kāda ir projekta gatavības
plānots
pakāpe attiecībā uz būvprojekta
izbūvēt/atjaunot
tehniskās dokumentācijas
inženierkomunikācijas? sagatavošanu un saskaņošanu?
Kādas un kādā apjomā?

Kāda ir projekta
Vai ir veikts projekta
Vai un kādus tieši (ja
gatavības pakāpe
ietekmes uz vidi
attiecināms) projekta
attiecībā uz būvdarbu
novērtējums? (ja tāds ir ietvaros plānots ieviest
un citiem iepirkumiem? bijis nepieciešams)
inovatīvus risinājumus
vai risinājumus, kuriem
varētu būt
demonstrācijas efekts
vismaz Latvijas
mērogā?
Piemēram, inteliģentā
sistēma satiksmes
plūsmas uzskaitei,
trokšņa līmeni
samazinoši pasākumi,
u.c.

Vai projektam ir veikts
izmaksu efektivitātes
novērtējums vai
izmaksu un ieguvumu
analīze? Ja jā, lūdzu
norādiet galvenos
secinājumus

Vai projekta
Cita, Jūsuprāt, būtiska
īstenošanai
informācija par plānoto
nepieciešamie
projektu
nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā (ja
attiecināms)? Cik
nekustamie īpašumi
pašvaldībai jāatgūst no
privātīpašniekiem (ja
attiecināms)? Kāda ir
atgūstāmo īpašumu
platība (indikatīvi)?

19
20
Plānots, ka kravas
Projekts papildina 2010.-2011. gadā ar ERAF atbalstu īstenoto projektu
autotransports,
"Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai un Mazās
izbraucot no L. Laicēna Stacijas ielas Valmierā rekonstrukcija"
ielas industriālās
zonas, pilsētas centru
nešķērso, tranzīta
kravas satiksmes
kustība pa tiltu
Valmieras centrā , Cēsu
ielā nav atļauta

21
Plānots veikt visu
nepieciešamo
inženierkomunikāciju
izbūvi

22
Būvprojekts nav izstrādāts

23
Iepirkumu
dokumentācija nav
izstrādāta

24
Nav nepieciešams

25
26
Nav sniegta informācija Izmaksu efektivitātes
novērtējums vai
izmaksu un ieguvumu
analīze nav veikts

27
Projekta īstenošanai
nepieciešamie
nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

28
Prioritātes
pamatojums: L. Laicēna
ielā atrodas viens no
straujāk augošajiem
Valmieras pilsētas
uzņēmumiem , viens no
senākajiem un
lielākajiem metāla
apstrādes uzņēmumiem
Latvijā, kas ražoto
produkciju piedāvā
vairāk kā 25 pasaules
valstīs.

Līdz šim kravas
autotransports
izbraucot no L. Paegles
industriālās zonas
šķērsoja dzīvojamos
rajonus un teritorijas
pie 2 Valmieras pilsētas
skolām, līdz ar to radot
draudus pilsētas
iedzīvotājiem, īpaši
skolēniem, kā arī
piesārņojot apkārtējo
vidi ar CO2 izmešiem.

Plānots, ka kravas
Projekts papildina 2007.-2008. gadā ar ERAF atbalstu īsternoto projektu
autotransports
"Leona Paegles ielas rekonstrukcija - 2.kārta".
izbraucot no L. Paegles
industriālās zonas Rīgas
virzienā , pilsētas
centru nešķērso .

Plānots veikt visu
nepieciešamo
inženierkomunikāciju
izbūvi

Būvprojekts nav izstrādāts

Iepirkumu
dokumentācija nav
izstrādāta

Nav nepieciešams

Nav sniegta informācija Izmaksu efektivitātes
novērtējums vai
izmaksu un ieguvumu
analīze nav veikts

Projekta īstenošanai
nepieciešamie
nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

-

Izbūvētais Mūrmuižas
ielas pagarinājums
nodrošinās kravas
transporta vidējo
maršruta
samazinājumu par 1.5
km no pilsētas
apvedceļa

Plānots, ka kravas
Projekts papildina 2010.-2011. gadā ar ERAF atbalstu īstenoto projektu
autotransports pilsētas "Stacijas ielas, Cēsu ielas (posmā no Gaujas tilta līdz Stacijas ielai un Mazās
centru nešķērso,
Stacijas ielas Valmierā rekonstrukcija"
kravas satiksmes
kustība pa tiltu
Valmieras centrā , Cēsu
ielā nav atļauta

Plānots veikt visu
nepieciešamo
inženierkomunikāciju
izbūvi

Būvprojekts nav izstrādāts

Iepirkumu
dokumentācija nav
izstrādāta

Nav nepieciešams

Nav sniegta informācija izmaksu efektivitātes
novērtējums vai
izmaksu un ieguvumu
analīze nav veikts

Projekta īstenošanai
nepieciešamie
nekustamie īpašumi ir
pašvaldības īpašumā

-

3
Valmiera

4
Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās
maģistrāles attīstība - L. Laicena iela līdz
zemes vienībai "Vecais
dzelzceļs"pārbūve/izbūve , Cēsu ielas
pārbūve no zemes vienības "Vecais
dzelzceļš" līdz Kauguru ielai

5
1

6
2 280 000

7
2017.gads

8
2018.gads

9
Ielas atjaunošana 1133 m, ielas jaunbūve 496
m

10
Nav datu

11
Nav datu

12
Nav datu

13
Nav datu

14
Attīstoties L. Laicēna industriālajā (ražošanas) zonā esošajiem uzņēmumiem un ienākot jauniem
uzņēmumiem, teritorijā ir pieaugusi un nākotnē plānots, ka pieaugs satiksmes intensitāte, līdz ar to
mainīsies (pieaugs) ielu funkcionālā nozīme, t.sk. saistībā ar apkārtējām teritorijām. Pašreizējā ielu segas
konstrukcija nav piemērota arvien pieaugošajai transporta slodzei un jaunām satiksmes plūsmām.
Vienlaikus Industriālajā zonā esošajiem uzņēmumiem nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu un drošu
savienojumu ar pilsētas apvedceļu. Patreizējā situācijā kravas transports piebraucot industriālajai zonai
šķērso dzīvojamos rajonus.

15
Jā

Valmiera

Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās
maģistrāles attīstība - L.Paegles ielas
(posmā no Brēžas ielas līdz Somu ielai)
pārbūve/izbūve un Somu ielas izbūve

2

2 766 400

2018.gads

2020.gads

Ielas atjaunošana 288 m (L. Paegles iela), ielas
jaunbūve 1688 m

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Attīstoties L. Paegles ielas industriālajā (ražošanas) zonā esošajiem uzņēmumiem un ienākot jauniem
uzņēmumiem, teritorijā ir pieaugusi un nākotnē plānots, ka pieaugs satiksmes intensitāte, līdz ar to
mainīsies (pieaugs) ielu funkcionālā nozīme, t.sk. saistībā ar apkārtējām teritorijām. Pašreizējā L. Paegles
ielas segas konstrukcija nav piemērota arvien pieaugošajai transporta slodzei un jaunām satiksmes
plūsmām. Vienlaikus Industriālajā zonā esošajiem uzņēmumiem nepieciešams nodrošināt kvaliatīvu un
drošu savienojumu ar pilsētas apvedceļu, izbūvējot jaunus ielu posmus, atbilstošus transporta slodzes un
drošības prasībām. Patreizējā situācijā kravas transports piebraucot industriālajai zonai šķērso
dzīvojamos rajonus un teritorijas skolu tuvumā.

Jā

Valmiera

Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās
maģistrāles attīstība - Mūrmuižas ielas
savienojums ar pilsētas apvedceļu

3

790 000

2020.gads

2021.gads

Ielas jaunbūve 563 m

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Valmiera

Cempu ielas pārbūve apkārtnes degradēto
teritoriju sakārtošanai uzņēmējdarbības
attīstības nodrošināšanai

SAM 3.3.1. vai 5.6.2. ietvaros: 1

4 317 000

2016.gada 2017.gada III
II ceturksnis ceturksnis

Projekta ietvaros plānots veikt Cempu ielas, Paula 6360
Valdena ielas pārbūvi 1540 m garumā, kā arī
izveidot jaunu inženierkomunikāciju tīklu (
ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde,
vājstrāvas, lietus ūdens kanalizācija, gāzes
apgāde, apgaismojums).

680

Nav datu

Nav datu

Valmiera

Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas
SAM 3.3.1. vai 5.6.2. ietvaros: 2
satiksmes un inženierkomunikāciju
infrastruktūras izbūve un pārbūve pilsētas
D un DA industriālās teritorijas attīstībai
(Eksporta, Kauguru, Dzelzceļa, Rūpniecības
iela)

5 235 489

2016.gada
III
ceturksnis

Projekta ietvaros plānots:
- veikt Kauguru, Dzelceļa, Rūpniecības ielas
pārbūvi un inženierkomunikāciju tīklu
rekonstrukciju (ūdensvads, siltumapgāde,
kanalizācija, elektroapgāde, vājstrāvas, gāzes
apgāde un apgaismojums).;
- paredzēts izbūvēt Dzelzceļa ielas pagarinājumu
(Eksporta ielu) 520 m garumā un veikt
nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi
jaunizveidotajā ielā.

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Valmieras pilsētā teritorijā, ko ierobežo Rūpniecības iela, Dzelzceļa iela un Kauguru iela, kopš SIA „Triāls ” Projektu plānots realizēt SAM 3.3.1. vai 5.6.2. ietvaros
darbības pārtraukšanas, saimnieciskā darbība nav notikusi. Blakus privātīpašniekiem piederošai teritorijai,
atrodas pašvaldībai piederoša teritorija, kas saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu paredzēta kā
rūpnieciskās apbūves teritorija. Lai veicinātu uzņēmējdarbību šajās teritorijās un piekļuvi teritorijām,
nepieciešams izbūvēt jaunu ielu ar inženierkomunikācijām, veikt Kauguru ielas inženierkomunikāciju
pārbūvi. Lai nodrošinātu plānoto industriālo teritoriju pieejamību, paredzēts izbūvēt Dzelzceļa ielas
pagarinājumu 520 m garumā un veikt inženierkomunikāciju izbūvi šai ielā. Plānots, ka jaunajā industriālajā
zonā tiks izveidotas jaunas darbavietas un veiktas investīcijas. Kauguru iela kā transporta koridors pilsētā
ir nozīmīga uzņēmējiem, kas darbojas gan pilsētā, gan aiz pilsētas robežas. Kauguru ielas un Rūpniecības
ielas pašreizējais asfaltbetona segums ir kritiskā tehniskā stāvoklī (ar plašu plaisu un bedru tīklu), daudzviet
sadrupis, atsedzot apakšējos asfalta slāņus, nav atrisināta ūdens novade no ceļa klātnes, tādējādi
apdraudot satiksmes dalībnieku drošību.

Valmiera

Teritorijas pilsētas DA revitalizācija –
Valmieras industriālais un tehnoloģiju
parks, 1.daļa - labais krasts infrastruktūra

SAM 3.3.1. vai 5.6.2. ietvaros: 3

5 000 000

2017.gada I 2018.gada IV
ceturksnis
ceturksnis

Projekta ietvaros plānots veikt Mūrmuižas ielas
Nav datu
turpinājuma un nepieciešamo
inženierkomunikāciju izbūve
Izveidot jaunu inženierkomunikāciju
tīklu(ūdensvads, kanalizācija, elektroapgāde,
vājstrāvas, lietus ūdens kanalizācija, gāze apgāde,
apgaismojums) izbūvēt ceļu, pievadceļu un ielu
tīklu.

Nav datu

Nav datu

Nav datu

Mūrmuižas ielas turpinājums kā transporta loģistikas koridors ir nozīmīgs uzņēmējiem, kas darbojas gan
pilsētā, gan aiz pilsētas robežas, lai savienotu plānoto industriālo zonu ar pilsētas inženierkomunikāciju
tīklu un ielu infrastruktūru. Teritorija, kas atrodas Mūrmuižas ielas neizbūvētās daļas tuvumā šobrīd nav
uzņēmējdarbībai pieejama, jo Mūrmuižas ielas turpinājuma apkārtnē nav atbilstošas ceļu un
inženierkomunikāciju infrastruktūras. Pašvaldība plāno teritoriju piemērot to ražošanas uzņēmumu
vajadzībām.
Lai teritoriju piemērotu uzņēmējdarbības vajadzībām, nepieciešams veikt Mūrmuižas ielas turpinājuma ar
nepieciešamajām inženierkomunikācijām līdz pilsētas apvedceļam izbūvi, nodrošināt jaunizveidoto
industriālo zonu ar gāzes apgādi, pievadīt ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklus,
izbūvēt industriālajā zonā nepieciešamo ielu tīklu un pievadceļus.
Plānots, ka Mūrmuižas ielas turpinājuma apkārtnē un industriālajā zonā atradīsies jauni uzņēmumi, tiks
izveidotas jaunas darbavietas, tiks veiktas investīcijas un tiks sakārtota teritorija.

Ventspils

Ventspils ostas pieejamības
nodrošināšanai svarīgāko maģistrālo ielu
posmu kapacitātes uzlabošana,
iekļaujoties TEN-T pamattīklā

1

11607000

2017.gads

2019.gads

Svarīgāko maģistrālo ielu posmu atjaunošana:
Kurzemes iela posmā E22 no Embūtes ielas līdz
pilsētas administratīvajai robežai; Mazās
Kurzemes ielas P51 pārbūve; Robežu ielas P122
pārbūve posmā no Mičurina ielas līdz Packules
upei;

Kurzemes iela - 570
Dati nav pieejami
kravas
transportlīdzekļi/dien
naktī
Mazā Kurzemes iela 424 kravas
transportlīdzekļi/dien
naktī
Robežu iela - 751
kravas
transportlīdzekļi/dien
naktī

Dati nav pieejami

Satiksmes organizācija neatbilst drošai satiksmes kustībai. Ielas seguma stāvokļa vizuālais vērtējums
Jā
liecina, ka lielākoties ceļa segumam ir raksturīgs vispārējs nodilums, tajā skaitā ceļa garenvirziena
deformācijas un plaisas, kas samazina saķeri un pazemina satiksmes drošības līmeni. Esošā ūdens atvades
sistēma nedarbojas vai darbojas daļēji, kas paaugstina CSNg risku, piemēram, autotransporta
akvaplanēšanas risku intensīva lietus laikā. Esošais apgaismojums nav energoefektīvs.

Jā

Kravu autotransports
jau tiek novirzīts
atbilstoši maģistrālo
ielu maršrutam

Projekta īstenošana būs kā turpinājums jau veiktajiem ielu pārbūves
darbiem

Kurzemes ielā lietusūdens
kanalizācijas sistēmas
pārbūve; rezerves
cauruļu izbūve;
ūdensvada izbūve
atsevišķos posmos;
apgaismojuma izbūve;
Robežu ielā lietusūdesn
kanalizācijas izbūve;
apgaismojuma izbūve;
spēka tīklu izbūvi
vienelaicīgi ar projekta
realizāciju veiks Sadales
tīkls; UKT tīklu izbūvi
vienlaicīgi ar projekta
realizāciju veiks PSIA
"Ūdeka"

Kurzemes ielai būvprojekta
izstrāde ir vweikta, notiek
projekta saskaņošana. Mazās
Kurzemes ielas pārbūves un
Robežu ielas pārbūves (posma
no I.Mičurina ielas līdz Packules
upei) būvprojekta izstrāde ir
uzsākta.

Būvdarbu iepirkumu
dokumentāciju tiks
gatavota, kad būs
zināms konkrēts
finansējuma avots.

Nav nepieciešams

Informācija nav sniegta Ir veikta (projekta
pieteikums tika
iesniegts iepriekšējā
plānošanas periodā)

Ir pašvaldības īpašumā

-

Ventspils

Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā
esošajiem termināļiem un industriālajām
zonām - Valsts 1.šķiras autoceļa P108
atjaunošana posmā no Pāvila ielas līdz
Inženieru ielai, posmā no Jēkaba ielas līdz
Tērauda ielai, posmā no nekustamā
īpašuma Kuldīgas ielā 203 līdz pilsētas
administratīvajai robežai, Ventspilī
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1195000

2017.gads

2019.gads

Valsts 1.šķiras autoceļa P108 atjaunošana posmā 5800
900 kravas
Dati nav pieejami
no Pāvila ielas līdz Inženieru ielai, posmā no
automašīnas/dienna transportlīdzekļi/dien
Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai, posmā no
ktī
nakt;i
nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 203 līdz pilsētas
administratīvajai robežai, Ventspilī (lietus
kanalizācijas kolektora atjaunošana ar
oderēšanas metodi; seguma virskārtas
atjaunošana)

Dati nav pieejami

Ceļa segumam ir raksturīgs vispārējs nodilums, lietusūdens kolektors nolietojies, notiek infiltrācija.

Informācija nav sniegta Pārbūvei plānotais ielas Informācija nav sniegta Kravu autotransports
posms ir iekļauts,
jau tiek novirzīts
Ventspils pilsētas
atbilstoši maģistrālo
īpašumā esošo valsts
ielu maršrutam
galveno un reģionālo
autoceļu maršrutos
iekļauto, pilsētas
tranzīta ielu sarakstā.

Projekta īstenošana būs kā turpinājums jau veiktajiem ielu pārbūves
darbiem

Lietusūdens
kanalizācijas kolektora
atjaunošana

Būvprojekti ir izstrādāti

Būvdarbu iepirkumu
dokumentāciju tiks
gatavota, kad būs
zināms konkrēts
finansējuma avots.

Nav nepieciešams

Informācija nav sniegta Nav veikts

Ir pašvaldības īpašumā

-

2017.gada IV
ceturksnis

Kurzemes iela - 4170
automašīnas/dienna
ktī
Mazā Kurzemes iela 3442
automašīnas/dienna
ktī
Robežu iela - 5970
automašīnas/dienna
ktī

Projektu plānots realizēt SAM 3.3.1. vai 5.6.2. ietvaros

Jā

Pārbūvei plānotie ielu
Informācija nav sniegta
posmi ietverti, Ventspils
pilsētas īpašumā esošo
valsts galveno un
reģionālo autoceļu
maršrutos iekļauto,
pilsētas tranzīta ielu
sarakstā

