2.1. Investīciju projektu idejas integrēto teritoriju attīstībā
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SAM 3.3.1.
Prioritārā projekta ideja:Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā
Projekta idejas pamatojums: Pils iela atrodas pašavaldības bilancē. Posms 1,3 km garumā ir sliktā stāvoklī, ceļam ir pasliktinājusies nestspēja, nav atrsināta lietusūdens novadīšana no ceļa klātnes.
Ielai pieguļoši ir vairāki uzņēmumi un viens no tiem ir piena pārstrādes un siera ražošanas uzņēmums SIA "Cesvaines piens", kas nodrošina darbavietas 114 darbiniekiem(2015.gada dati). SIA
"Cesvaines piena" plānotā investīcija būtu 300 000 EUR - attīrīšanas iekārtas atjaunošanā zem ceļa. Uz pils ielas tiek plānota divu jaunu uzņēmumu darbība, kas nodarbosies ar vīna un alus ražošanu.
Pils ielas rekonstrucija ir ļoti nozīmīga esošo uzņēmuma attīstībai, kā arī būtisks faktros uzņēmējdarbības veicināšanai Cesvaines pilsētā. Pils iela ir centrālā pilsētas iela, tās pārbūve pozitīvi ietekmētu
uzņēmumus, kas savu darbību reģistrējuši citur Cesvaines pilsētā.
Projekta aktivitāšu pamatojums: 1) Cesvaines pilsētas Pils ielas rekonstrukcija-asfaltseguma nomaiņa, gājēju un riteņbraucēju kustības uzlabošana. 2) attīrīšanas sistēmu rekonstrukcija novēršot
avārijas risku. 3) Ārējo elektrisko tīklu rekonstrukcija, labiekārtošana.

Pils ielas(1.3 km)
rekonstrukcija uzņēmējvides
uzlabošanai Cesvaines
pilsētā.

VP1;
RV2.1;
U2.1.3.

727 000

15%
109 050

85%
617 950

Atjaunots Pils ielas asfalta
segums 1,3 km garumā .
Projekta ietvaros iesaistīti
9 komersanti, radītas 13
jaunas darbavietas,
sakārtota infrastruktūra,
satiksme organizācija un
drošība uzlabota. Izveidots
ielas apgaismojums

2016

2 gadi

Izpilddirektors, uzņēmēji (a/s
Cesvaines piens, SIA "Al
Denta", SIA Selvere IR, SIA
Ducimus, SIA Cesvains vīns,
SIA "Zaļā māja"), ceļu
speciālists

Alternatīvā projekta ideja:Piekļuves nodrošināšana rūpnieciskās ražošanas objektiem
Projekta idejas pamatojums: Brīvības ielas posms 0.5 km garumā ir sliktā stāvoklī, ceļam ir pasliktinājusies nestspēja, nav atrsināta lietusūdens novadīšana no ceļa klātnes. Ielai pieguļoša šobrīd
neattīstīta ražošanas teritorija -tukšas ražošanas ēkas. Brīvības ielas noslēguma posmā atrodas kokrūpniecibas uzņēmums SIA "Krauss" un zirgaudzētava "Saulītes" kam būtu svarīga ceļa
infrastruktūras uzlabošana, lai attīstītu uzņēmējdarbību.
Projekta aktivitāšu pamatojums: 1) Cesvaines pilsētas Brīvības ielas posma 0,4 km garumā rekonstrukcija-asfaltseguma nomaiņa, caurteku un novadgrāvju izveidošana . 2) Ārējo elektrisko tīklu
rekonstrukcija, labiekārtošana.

Brīvības ielas posma 0,4 km
rekonstrukcija

VP1;
RV2.1;
U2.1.3.

209 000

31 350

177 650

Brīvības ielas posma
rekonstrukcija, uzklāts
asfalta segums 0,5 km
garumā. Radīta 1
darbavieta, piesaistīti 2
komersanti.

2016

1 gads

Izpilddirektors, uzņēmēji(SIA
Krauss, zirgaudzētava) , ceļu
speciālists

