01.11.2012.
Projekts „Aizkraukles pilsētas bibliotēkas – informācijas centra
rekonstrukcija,
energoefektivitātes
paaugstināšana
un
pieejamības
nodrošināšana, veicot ielu rekonstrukciju” ir noslēdzies.
Projekta ietvaros tika veikta Bibliotēkas rekonstrukcija, Lāčplēša ielas
rekonstrukcija un Bērzu ielas rekonstrukcija.
Projekta mērķis bija sakārtot nozīmīgu objektu Aizkraukles novadā un uzlabot
tā pieejamību, paaugstināt izmantošanas efektivitāti, radot kvalitatīvu informācijas
pakalpojumu sniegšanas vietu novada, Aizkraukles rajona un reģiona kultūras dzīves
bagātināšanai un mūžizglītības nodrošināšanai, sabiedrības integrācijai un
informacionālo pakalpojumu pieejamībai - nodrošinot bibliotēkas ēkas ekspluatāciju
atbilstoši bibliotēkas funkcionālajām prasībām, veicot energoefektivitātes pasākumus,
optimizējot izmaksu efektivitāti un uzlabojot pieejamību bibliotēkai, nodrošinot
noteiktiem kvalitātes standartiem bibliotēkai pieguļošu ielu tehnisko stāvokli,
uzlabojot satiksmes organizāciju un paaugstinot kustības drošību.
Projekta rezultātā tika veikta:
1. Bibliotēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana:
rekonstruētas Bibliotēkas telpas (t.sk. paplašināts publiskās interneta
pieejas punkts izmantojot pagraba telpas);
veikta ēkas ārsienu un jumta siltināšana;
ierīkoti uzjumteņi virs ieejām;
veikti fasādes un jumta uzlabošanas darbi;
uzlabotas siltumapgādes, ventilācijas, kanalizācijas, ugunsdrošības,
signalizācijas, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas;
izveidots vienotais datortīkls.
Renovētās un paplašinātās Bibliotēkas telpas nodrošina iespēju paplašināt
Bibliotēkas pakalpojumu klāstu, Bibliotēka ir kļuvusi pievilcīga ne tikai pilsētas un
novada iedzīvotājiem, bet arī piedāvā savus pakalpojumus daudz plašākai sabiedrībai
– Aizkraukles rajona pašvaldību iedzīvotājiem dažādu līmeņu izglītības iegūšanā.
2. Lāčplēša ielas rekonstrukcija:
renovēts ielas segums;
atjaunota lietus ūdens kanalizācijas sistēma (ar kolektora izbūvi ārpus
ielas braucamās daļas);
atjaunots ielas apgaismojums;
uzstādītas ceļa zīmes, kā arī horizontālie un vertikālie apzīmējumi;
veikti apzaļumošanas pasākumi.

Pa Lāčplēša ielu tiek nodrošināta pilsētas centra (t.sk. Bibliotēkas) pieejamība
no pilsētas austrumu virziena. Sakārtojot Bibliotēkai pieguļošo ielu stāvokli atbilstoši
noteiktiem kvalitātes standartiem un uzlabojot satiksmes organizāciju Bibliotēkas
apkārtnē, lietotājiem tiek nodrošināta ne tikai ērta un droša piekļuve Bibliotēkai, bet
arī cilvēku drošība Bibliotēkas tuvumā, kas bieži tiek izmantota kā tikšanās vieta.
3. Bērzu ielas rekonstrukcija:
renovēts ielas segums;
atjaunota lietus ūdens kanalizācijas sistēma (ar kolektora izbūvi ārpus
ielas braucamās daļas);
atjaunots ielas apgaismojums;
uzstādītas ceļa zīmes, kā arī horizontālie un vertikālie apzīmējumi;
veikti apzaļumošanas pasākumi.
Bērzu iela nodrošina pilsētas centra un Bibliotēkas pieejamību no pilsētas
ziemeļu virziena. Pilsētas ziemeļu virziens ir perspektīvā pilsētas apbūves zona. Šim
rajonam ir raksturīga kā dzīvojamo tā arī sabiedrisko un darījuma iestāžu apbūve.
Aizkraukles novada bibliotēkas rekonstrukcijai tika tērēti 252 224.65 LVL un Lāčplēša un
Bērzu ielas rekonstrukcijai 1 144 831.48 LVL.
Visa projekta kopējās izmaksas sastāda 1 426 783.58 LVL kur 85% no attiecināmajām
izmaksām tiek finansēts no ERAF.

