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Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Valkā
Projekta nosaukums, Nr.

“Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Valkā”
Nr. 5.6.2.0/16/I/004

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

2017.gada 7.jūlija līdz 2019.gada 6.novembris

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

1) Ražošanas teritorijas izveidošana Varoņu ielā 37A,
39A, Valkā – jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās
infrastruktūras būvniecība, teritorijas labiekārtošana un
industriālo pieslēgumu (elektroenerģijas) ierīkošana /
jaudas palielināšana degradētajā teritorijā, lai veicinātu
jaunu uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo
uzņēmumu paplašināšanos.
2) Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta) – ceļa, kas
uzskatāms par funkcionālu savienojumu līdz
atjaunotajai degradētajai teritorijai, un ar to saistītās
infrastruktūras atjaunošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu,
drošu un noteikumiem atbilstošu transporta
infrastruktūru jauniem un / vai esošajiem uzņēmumiem.

Projekta iznākuma rādītāji

• Atjaunota Valkas pilsētas degradētā teritorija 3,9189 ha
platībā, kas pielāgota jaunu komersantu izveidošanai un
/ vai esošo komersantu paplašināšanai.
• Jaunizveidotas 45 darbavietas atjaunotajā degradētajā
teritorijā.
• Atjaunotajā degradētajā teritorijā esošie komersanti
veikuši nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos 2 600 000 EUR
apmērā.

Projekta kopējās izmaksas

3 836 395,64 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas

3 286 368,03 EUR

ERAF finansējums

2 595 572,35 EUR

Valsts budžeta dotācija

137 412,65 EUR

Valkas novada domes
līdzfinansējums

553 383,03 EUR attiecināmajām izmaksām
550 027,61 EUR neattiecināmajām izmaksām

Noslēgtie līgumi par darbu 1) Līgums par Parka ielas atjaunošanas būvprojekta
veikšanu
izstrādi Nr. VND/4-29/15/217 no 26.05.2015 ar SIA
“Ceļu Komforts” (reģ. Nr. 44103040845);
2) Līgums par autoruzraudzības veikšanu Parka ielas
atjaunošanai (2.kārta) Nr. VND/4-22/16/308 no
13.09.2016 ar SIA “Ceļu Komforts” (reģ. Nr.
44103040845);
3) Līgums par Parka ielas atjaunošanu (2.kārta) Nr. VND/
4-22/16/306 no 12.09.2016 ar SIA “Limbažu ceļi” (reģ.
Nr. 46603000113);
4) Līgums par būvdarbu būvuzraudzību Parka ielas
atjaunošanai (2.kārta) Nr. VND/4-22/16/307 no
13.09.2016 ar SIA “Viatesti” (reģ. Nr. 40103819412);
5) Līgums par būvprojekta izstrādi ražošanas ēkai Varoņu
ielā 37A, 39A, Valkā Nr. VND/4-22/16/91 no
07.03.2016 ar SIA “Arhitektu Birojs Krasts” (reģ. Nr.
40003683118);
6) Līgums par būvprojekta ekspertīzi Ražošanas ēkas
Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā būvprojektam Nr. VND/
4 - 2 2 / 1 6 / 2 2 4 n o 2 6 . 0 5 . 2 0 1 6 a r S I A “ Wo o d
Industries” (reģ. Nr. 40103253281)
7) Līgums par autoruzraudzības veikšanu būvprojektam
“Ražošanas ēka Varoņu ielā 37A, 39A, Valkas novadā”
Nr. VND/4-22/18/95 no 09.03.2018 ar SIA “Arhitektu
Birojs Krasts” (reģ. Nr. 40003683118);
8) Līgums par Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A,
39A būvniecības būvuzraudzību Nr. VND/4-22/18/94
no 08.03.2018 ar PS “Akorda & KPR” (reģ. Nr.
44103076170);
9) Līgums par Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A,
39A būvniecību Nr. VND/4-22/18/85 ar PS “RERE
BŪVE 1” (reģ. Nr. 40103824432).
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