
 

PROJEKTA NOSAUKUMS 

Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses 

novada Kokneses ciemā 

FONDS 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

SADARBĪBAS IESTĀDE 

Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra/VARAM 

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Kokneses novada dome 

MĒRĶIS 

Attīstīt vietējo uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo uzņēmējdarbības vides un satiksmes 

infrastruktūru Kokneses novada Kokneses ciema rūpnieciskajā zonā, uzlabojot uzņēmumu 

darbinieku, klientu un novada iedzīvotāju piekļuves iespējas komercdarbības teritorijai un sekmējot 

kvalitatīvas un sakārtotas infrastruktūras izveidi atbilstoši mūsdienu prasībām 

GALVENĀS AKTIVITĀTES 

Projekta ietvaros paredzēti investīciju ieguldījumi pašvaldības rūpnieciskajā zonā ceļu satiksmes 

infrastruktūras attīstīšanai Kokneses ciema teritorijā. Kokneses novada domei piederošā īpašumā 

„Darbnīcu laukums” plānots pārbūvēt caurbraucošo ceļu aptuveni 0,240 km garumā, izveidot 

asfalta segumu, ierīkot ielas apgaismojumu, veikt pazemes inženierkomunikāciju infrastruktūras 

atjaunošanu (kanalizācijas un ūdensvada tīklu maiņa, nepalielinot to apkalpes jaudu raksturojošos 

tehniskos parametrus), ierīkot lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūru un veikt citus ar ceļa pārbūvi 

saistītus infrastruktūras darbus.  

Papildus rūpnieciskās zonas caurbraucošā ceļa pārbūvei pašvaldība plāno pārbūvēt divus 

rūpnieciskās zonas funkcionālos savienojumus - pievadceļus, kuri abi atrodas pašvaldībai piederošā 

īpašumā.  

Viens no pievadceļiem savieno rūpniecisko zonu ar Austrumu ielu, šo pievadceļu paredzēts 

pārbūvēt aptuveni 0,27 km garumā, uzklājot asfalta segumu un ierīkojot lietus ūdens kanalizācijas 

infrastruktūru. 

Otrs pievadceļš ir pašvaldībai piederošā Melioratoru iela, kura savieno valsts autoceļu A6 „Rīga-

Daugavpils” ar Kokneses ciema rūpniecisko zonu un pa to ikdienā pārvietojas vietējo uzņēmumu 

smagais kravas autotransports, kā arī novada iedzīvotāji. Paredzēts veikt ielas un ar to saistītās 

infrastruktūras pārbūvi - atjaunot ielas asfalta segumu aptuveni 0,36 km garumā, izveidot gājēju 

ietvi un veikt citas atbilstošas darbības, lai sakārtotu ielas infrastruktūru.  

Projekta rezultātā: 

• Pārbūvēta un atjaunota uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīga Kokneses novada rūpnieciskā 



 

 

zonas ceļa un divu pievadceļu satiksmes infrastruktūra, tajā skaitā ievērojami uzlabota un 

būtiska sakārtota pazemes inženierkomunikāciju infrastruktūra un izveidota ielu 

apgaismojuma sistēma; 

• Vismaz 11 novada uzņēmēji gūst labumu no projektā ieguldītajām investīcijām 

uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā; 

• uzlabotas satiksmes iespējas 5564 novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem Kokneses ciema 

rūpnieciskajā zonā un tās apkārtnē; 

• piesaistītas uzņēmēju investīcijas EUR 2 117 100, 00 apmērā; 

• izveidotas 14 jaunas darba vietas. 

PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS, EUR 460 266.30 

ERAF finansējums,  EUR 391 226.36 

Pašvaldības finansējums,  EUR 69 039.95 

ĪSTENOŠANAS LAIKS 

01.01.2016.-31.12.2018. 

ĪSTENOŠANAS VIETA 

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads 



 
 

 


