Projekta nosaukums, Nr.

Programma, fonds

Projekta īstenošanas
laiks
Projekta mērķis

Aktivitātes

Projekta kopējās izmaksas
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas
ERAF finansējums
Valsts budžeta dotācija
Valkas novada domes
līdzfinansējums
Noslēgti līgumi par darbu veikšanu

“Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas
novadā”, projekta Nr.3.3.1.0/16/I/002, vienošanās
par ES fonda projekta īstenošanu parakstīta
05.10.2016
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrajā projektu
iesniegumu atlases kārta “Ieguldījumi
uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
2016. gada 5.oktobris līdz 2017. gada 4.oktobris
Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā,
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
nozīmīgu ielu pārbūvē un atjaunošanā.
1. Meža ielas pārbūve,
2. Parka ielas atjaunošana (1.kārta),
3. Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju
atjaunošana,
4. Tehnisko projektu izstrāde – 3 gab.,
5. Autoruzraudzība – 2 gab.,
6. Būvuzraudzība – 3 gab.
EUR 619747,98
EUR 608156,93
EUR 516933,39 vai 85 % no attiecināmajām
izmaksām
EUR 27367,06 vai 4,5 % no attiecināmajām
izmaksām
EUR 75447,53
1. Līgums
Nr.
VND/4-22/16/255
par
nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju
atjaunošanu un ietves izbūvi Valkas
pilsētā ar SIA “8 CBR”,

2. Līgums par būvdarbu būvuzraudzību
nobrauktuvei uz Lugažu dzelzceļa staciju
atjaunošanai un ietves un ietves izbūvei
Valkas pilsētā - Nr. VND/4-22/16/260 ar
Andri Rozīti,
3. Līgums par būvdarbu būvuzraudzību Meža
ielai Valkas pilsētā – Nr. VND/422/16/266 ar “J.B.Projekti” IK,
4. Līgums par būvdarbu būvuzraudzību Parka
ielai Valkas pilsētā Nr. VND/4-22/16/262
ar Andri Rozīti,
5. Līgums par autoruzraudzību Meža ielai Nr.
VND/4-22/16/265
ar
SIA
“Ceļu
Komforts”,
6. Līgums par autoruzraudzību Parka ielas
1.kārtai – Nr. VND/4-22/16/263 ar SIA
“Ceļu komforts”,
7. Līgums par Meža ielas pārbūvi – Nr.
VND/4-22/16/261 ar SIA “Limbažu ceļi”
8. Līgums par Parka ielas atjaunošanas 1.kārtu
Nr. VND/4-22/16/261 ar SIA “Limbažu
ceļi”.
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