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Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai
(Ķieģeļceplis, Valka)
Projekta nosaukums, Nr.

“Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības
attīstībai”
Nr. 5.6.2.0/17/I/016

Fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Programma

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” 2.atlases kārta
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās”

Projekta īstenošanas laiks

2018. gada 17. oktobris līdz 2021. gada 16. janvāris

Projekta mērķi

Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši
pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu
ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un
uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas,
sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti
pašvaldībā.

Projekta aktivitātes

Ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā Ķieģeļceplis,
Valkā un piebraucamā ceļa izbūve īpašumā Cepļa pļavas,
Valkā.
•

Projekta iznākuma rādītāji

•
•

Atjaunota Valkas pilsētas degradētā teritorija
3,7363 ha platībā, kas pielāgota jaunu komersantu
izveidošanai un / vai esošo komersantu
paplašināšanai.
Jaunizveidotas 30 darbavietas atjaunotajā
degradētajā teritorijā.
Atjaunotajā degradētajā teritorijā esošie komersanti
veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos 1 300 000 EUR
apmērā.

Projekta kopējās izmaksas

3 559 899,33 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas

2 456 296,76 EUR

ERAF finansējums

1 300 000,00 EUR

Valsts budžeta dotācija

65 580,70 EUR

Valkas novada domes
līdzfinansējums

1 090 716,06 EUR attiecināmajām izmaksām
1 103 602,57 EUR neattiecināmajām izmaksām

Noslēgtie līgumi par darbu 1) Līgums par topogrāfisko darbu veikšanu Nr. VND/
veikšanu
4-22/17/72 no 27.02.2017 ar SIA “Vidzemes mērnieks”
(reģ. Nr. 44103030828);
2) Līgums par ģeotehniskās izpētes darbiem Nr. VND/
4-22/17/320 no 08.08.2017 ar SIA “Ģeo Eksperts” (reģ.
Nr. 40203015617);
3) Līgums par ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis”
būvprojekta izstrādi Nr. VND/4-22/17/327 no
16.08.2017 ar SIA “REP” (reģ. Nr. 40103179129);
4) Līgums par apvienota zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu Nr. VND/4-22/17/367 no 25.09.2017 ar
Aida Indusa;
5) Līgums par būvprojekta “Ražošanas teritorija
“Ķieģeļceplis”” ekspertīzi Nr. VND/4-22/18/28 no
25.01.2018 ar SIA “POP-UP HOUSE” (reģ. Nr.
40103405334);
6) Līgums par ražošanas teritorijas “Ķieģeļcepli”, Valkā
būvniecību Nr. VND/4-22/18/284 no 12.09.2018 ar SIA
“WOLTEC” (reģ. Nr. 44103097350);
7) Līgums par autoruzraudzības veikšanu būvprojektam
“Ražošanas teritorija “Ķieģeļceplis”” Nr. VND/
4-22/18/288 no 17.09.2018 ar SIA “REP” (reģ. Nr.
40103179129);
8) Līgums par Ražošanas teritorijas “Ķieģeļceplis”, Valkā
būvdarbu būvuzraudzību Nr. VND/4-22/18/293 no
21.09.2018 ar PS “Akorda & KPR” (reģ. Nr.
44103076170).
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