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Integrētās teritoriju investīcijas
3.3.1.SAM Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
Prioritārā projekta ideja: Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, pārbūvējot publisko infrastruktūru Lielās ielas teritorijā.
Projekta idejas pamatojums: Lielā iela ir viena no Saldus pilsētas stratēģiski svarīgākajām ielām, kurā notiek aktīva transporta kustība virzienā uz Pampāļiem
(valsts autoceļš V1180) un Lietuvas Republiku (valsts autoceļš P105). Pilsētas pierobežā Novadnieku pagastā ir plaša rūpnieciskā zona, kurā strauji attīstās
uzņēmējdarbība dažādās jomās - mēbeļu ražošana, dārzkopība, kaitīgo atkritumu pārstrāde, autoservisi, metālapstrāde, pārtikas ražošana, kokapstrāde un citi, līdz ar to
Lielā iela ir stratēģiski svarīga preču un izejvielu plūsmas nodrošināšanai. Saldus pilsētā ražošana attīstās Lielajā ielā aiz Celtnieku ielas virzienā uz pilsētas nomali,
taču teritorijai ir ierobežotas attīstības iespējas un jāpanāk maksimāli intensīva esošo iespēju izmantošana. Pašā ielas malā atrodas ražošanas uzņēmums SIA"66 North
Baltic", kas nodrošina 155 darba vietas Saldus iedzīvotājiem, līdz ar to pastiprinās transporta intensitāte atkarībā no darba laika, radot bīstamas situācijas un kavējot
vienmērīgu autotransporta plūsmu. Nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, uzņēmumi, kas atrodas šajā teritorijā plāno ieguldīt investīcijas uzņēmumu attīstībai
līdz 417055 euro un izveidot 7 jaunas darba vietas. Īstenojot projektu, tiks nodrošināta komfortabla un droša satiksmes kustība, uzlabota mobilitāte un vides
pieejamība, sakārtota publiskā infrastruktūra un izveidota pievilcīga vide – šie ir būtiski aspekti uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta rezultātā ir sagaidāma pozitīva
ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību, dzīves un darba telpas kvalitātes pieaugumu, attiecīgi Saldus pilsētas pieredze liecina, ka sakārtota pilsētas iela un tai piegulošā
infrastruktūra darbojas kā apkārtējo uzņēmumu saimnieciskās darbības multiplikatori.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Lielās ielas brauktuves asfaltbetona segums ir kritiskā tehniskā stāvoklī, neapmierinošs, sakarā ar stāvlaukumu neesamību
transports tiek atstāts ielas malā apgrūtinot satiksmes plūsmai nepieciešamo drošību un izbraukājot zaļo zonu, arī piemērotas ietves un veloceliņa trūkums rada
nopietnus ceļu satiksmes negadījumu draudus - gājēji un velosipēdisti neorganizēti pārvietojas pa brauktuves malu pakļaujot sevi briesmām un kavējot vienmērīgu
autotransporta plūsmu, novecojusī apgaismojuma sistēma nenodrošina tumšajā diennakts laikā nepieciešamo redzamību. Uzņēmumiem ar lielgabarīta kravu,
nepiemērotās infrastruktūras dēļ ir apgrūtināta preču un izejvielu plūsmas nodrošināšana. Visi šie faktori kavē uzņēmējdarbības attīstību teritorijā.
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3.3.1.SAM Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
Alternatīvā projekta ideja: Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, pārbūvējot publisko infrastruktūru Kuldīgas ielas teritorijā.
Projekta idejas pamatojums: Kuldīgas iela pilsētu savieno ar novada ziemeļrietumu daļu un nodrošina sasaisti ar citiem Kurzemes reģiona novadiem un Republikas
nozīmes ostu pilsētām. Kuldīgas iela šķērso darījumu apbūves, pakalpojumu sniedzēju, ražošanas objektu un noliktavu teritorijas. Projekta ideja ir veikt ielu
infrastruktūras pārbūvi posmā no Aspazijas ielas pa Kuldīgas ielu līdz A9 aplim - kopā 1380 m. Šajā ielas posmā atrodas vairāki uzņēmumi, kas nodrošina nozīmīgu
daudzumu darbavietas Saldus pilsētā. Saldus pilsētas ZR daļas teritorijā veidojas ražošanas teritorija, visi uzņēmumi saistīti ar aktīvu transporta kustību, kas
pastiprinās atkarībā no sezonas un saimnieciskās darbības rakstura. Ir saņemta informācija no uzņēmējiem, lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību un nodrošināt
eksportpreču transportēšanu ir nepieciešams nodrošināt lielgabarīta kravu pārvadājumiem atbilstošu ceļa infrastruktūru. Vienīgais ceļš, kur šobrīd Saldus pilsētā ir
iespējams izveidot šādu infrastruktūru ir posms no Aspazijas ielas pa Kuldīgas ielu līdz A9 aplim. Projekta idejas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un
jaunu uzņēmumu veidošanos Saldus pilsētā, pārbūve Kuldīgas ielas infrastruktūru. Nodrošinot atbilstošu publisko infrastruktūru, uzņēmumi plāno paplašināt savu
uzņēmējdarbību, izveidojot 10 jaunas darba vietas un ieguldīt investīcijas 2 241137 euro apmērā uzņēmuma attīstībā. Projektu idejas īstenošana nodrošina pozitīvu
ietekmi uz eksportu.
Projekta aktivitāšu pamatojums: Kuldīgas ielas brauktuves tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, neatbilst lielgabarīta kravu pārvadāšanai, arī piemērotas ietves un
veloceliņa trūkums rada nopietnus ceļu satiksmes negadījumu draudus - gājēji un velosipēdisti neorganizēti pārvietojas pa brauktuves malu, pakļaujot sevi briesmām
un kavējot vienmērīgu autotransporta plūsmu.
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