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Mums jau desmit!
2014. gada aprīlī apritēja desmit gadi, kopš BOVSIA „Reģionu attīstība” pārtapa par
„Valsts reģionālās attīstības aģentūru”.
2004. gadā VRAA galvenā funkcija bija nodrošināt Reģionālā fonda līdzekļu
administrēšanu un apsaimniekot divas ERAF grantu shēmas - „Atbalsts ieguldījumiem
uzņēmumu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās” un „Procentu likmju subsīdijas”.
2007. gadā VRAA nodrošināja vairāku valsts finansēto atbalsta pasākumu ieviešanu:
„Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem”, „Mērķdotācijas pašvaldību publiskajām
bibliotēkām bezmaksas interneta un datoru izmantošanai”, kā arī nodrošināja
programmas „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” administrēšanu un piešķirtās
dotācijas izlietojuma uzraudzību apakšprogrammai „Atbalsts novadiem infrastruktūras
attīstībai”.
Sākoties jaunajam ES struktūrfondu programmēšanas periodam 2007.-2013.,
2008.gadā, VRAA sāka administrēt šādas ERAF aktivitātes: „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”,
„Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”, „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai”, „Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība”, kā arī divas ESF aktivitātes „Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un „Plānošanas reģionu un
vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana”. 2011.gadā sāka administrēt ERAF aktivitāti „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”.
VRAA administrējot piecas ERAF un divas ESF aktivitātes, kopā izmaksāti 244 137 264
lati (līdz 2013. gada beigām).
Faktiski izmaksātais finansējums 2007.-2013. gadā pa ES fondiem latos

2013

325 551

2012

993 142

2011

991 792

2010

2009

50 925 030

32 361 039
ESF
34 440 634

ERAF

2 193 329
65 657 303

56 249 444
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JAUNUMI
Desmit jauni video sižeti "ES Latvijas reģionos"

No 23. janvāra Valsts reģionālās attīstības aģentūras YouTube
kanālā pieejami jaunākie "ES Latvijas reģionos" video sižeti, kuros
stāstīts par 10 Latvijas pilsētām - Cēsīm, Valmieru, Ventspili,
Jelgavu, Daugavpili, Rēzekni, Jēkabpili, Saldu, Siguldu un Kuldīgu,
par tur īstenoto Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitāšu "Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai" un "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" projektiem.
Aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" mērķis ir nodrošināt noteiktu nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu
projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības
vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību
attīstības programmām.
Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centra pašvaldība vai tās iestāde, kas nav izveidota ar mērķi veikt
saimniecisko darbību.
Savukārt, aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" mērķis ir
veicināt iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru konkurētspējas
nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem
piegulošajām teritorijām saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības
programmām, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un
fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu pieejamības un
iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.
Turpat arī pieejami iepriekšējo gadu sižeti par pilsētām, kurās īstenoti Eiropas
Sociālā fonda aktivitāšu "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem" un "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas
kapacitātes stiprināšana" projekti.

Novados būs vairāk publisko interneta pieejas punktu
Šī gada 26. aprīlī stājās spēkā 2014. gada 1. aprīļa Ministru
kabineta noteikumi Nr.185 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti
„Publisko interneta pieejas punktu attīstība””, kas paredz iespēju
novadu pašvaldībām iesniegt projektu pieteikumus gan esošo
publisko interneta pieejas punktu pilnveidošanai, gan jaunu
izveidei.
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Projektu īstenošana ļauj paplašināt piekļuves iespējas internetam, ļaujot novadu
iedzīvotājiem pilnvērtīgāk iekļauties valsts sociālajos, ekonomiskajos un kultūras
procesos, kā arī padarot sabiedrībai pieejamākus publiskās pārvaldes un
komercsabiedrību piedāvātos elektroniskos pakalpojumus un informāciju.
Minētā aktivitāte paredz iespēju novadu pašvaldībām saņemt 85%
līdzfinansējumu interneta pieslēgšanai, esošā interneta pieslēguma jaudas
palielināšanai, bezvadu interneta pieejas zonas izveidei vai paplašināšanai,
datortehnikas un biroja tehnikas iegādei un uzstādīšanai, datortīkla un datortīkla
komunikāciju iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī programmatūras iegādei un
instalēšanai.
Maijā un jūnijā, Cēsīs, Jelgavā, Līvānos un Kuldīgā, notika VRAA organizētie
semināri pašvaldību pārstāvjiem par projekta dokumentācijas sagatavošanu un
nepieciešamo procedūru ievērošanu.
Līdz 2014.gada 21.jūlijam VRAA saņēma 77 projekta pieteikumus, kurus plānots
izvērtēt līdz oktobrim.
Kopējais projektu realizācijai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansējums ir 3 628 324 eiro, no kuriem 698 234 eiro pieejami Rīgas
plānošanas reģionam, 735 099 eiro - Kurzemes plānošanas reģionam; 764 660 Zemgales plānošanas reģionam, 699 282 - Vidzemes plānošanas reģionam un 731
049 - Latgales plānošanas reģionam.

REALIZĒTIE PROJEKTI
Siguldā atklāts jauns bērnudārzs „Pasaciņa”
13. janvārī, Siguldā, Skolas ielā 5, tika atklāta jauna pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāde “Pasaciņa”. Šis ir jau otrais jaunuzceltais pašvaldības bērnudārzs
pēdējo trīs gadu laikā – 2010. gadā pašvaldība atklāja bērnudārzu „Ieviņa”.
Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība tika uzsākta 2013. gada vasarā.
Bērnudārzā ir sešas grupas, viena no tām – bērniem ar īpašām vajadzībām. Jaunais
bērnudārzs nodrošinās vietas vairāk nekā 130 novada bērniem, kā arī darbavietas
30 darbiniekiem. Pirmsskolas izglītības iestāde strādās pēc divām licencētām
programmām: vispārējās pirmsskolas izglītības programmas un speciālās
pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības attīstības
traucējumiem.
„Siguldas novadā strauji pieaug bērnu dzimstība – katru mēnesi pasaulē nāk vairāk
nekā 20 jaunie siguldieši, un 2013. gadā esam sasnieguši jaunu dzimstības rekordu –
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novadā ir reģistrēti 249 mazuļi. Dzimstības pieaugums un tas, ka jaunās ģimenes
izvēlas Siguldu par savu dzīvesvietu, rada lielu pirmskolas un sākumskolas vecuma
bērnu skaita pieaugumu Siguldas novadā. Pašvaldība nopietni domā par
kvalitatīvu izglītības iespēju nodrošināšanu jaunajiem iedzīvotājiem – trīs gadu laikā
esam atklājuši divus jaunus bērnudārzus, bet 2013. gada septembri atklājām jaunu,
mūsdienīgu sākumskolu. Atverot bērnudārzu „Pasaciņa”, būsim pietuvojušies tam,
lai vietas pašvaldības pirmsskolas iestādēs Siguldas novadā nodrošinātu gandrīz
visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma,
sniedzot
nozīmīgu
atbalstu
mazo
novadnieku vecākiem”, stāsta Siguldas
novada
Domes
priekšsēdētājs
Uģis
Mitrevics.

Foto: www.multinews.lv

Lai
jaunais
bērnudārzs
iegūtu
visatbilstošāko nosaukumu, 2013. gada
augustā novadnieki tika aicināti iesūtīt
savas idejas par nosaukumu. No 50
iesūtītajiem
nosaukumiem
novada
iedzīvotāji, piedaloties balsojumā, izvēlējās
„Pasaciņu”, kuru bija ieteikušas divas novadnieces.

„Ļoti priecājamies par gaišajām, mājīgajām bērnudārza telpām, kurās mīļi
uzņemsim mazos siguldiešus. Savā iestādē jūtamies kā pasaku zemē ar sakoptu,
skaistu apkārtni un teritoriju. Mūsu kolektīvs šeit radīs vislabvēlīgākos apstākļus bērnu
izaugsmei, fiziskai un emocionālai attīstībai. Bērnudārza kolektīvs kopā ar bērnu
vecākiem veidos jaunas bērnudārza tradīcijas, bet ikdienā kopā ar bērniem
pasakās, dziesmās un rotaļās mācīsimies dzīves gudrības, jo mums nav lielāka
gandarījuma, kā redzēt smaidošus, priecīgus bērnus un radošus, zinošus
darbiniekus”, atklājot iestādi, teica tās vadītāja Liene Ābele.
Projekta
kopējās
izmaksas ir EUR
1 366 525 (960
399,24
latu)
apmērā,
tai
skaitā
attiecināmās
izmaksas EUR 1
359 806,40 (955
677,38
latu)
apmērā,
no
kurām Siguldas
novada
pašvaldības
finansējums
ir
12,75% jeb
Foto: www.sigulda.lv
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EUR 173 375,32 (121 848,87 lati). Valsts budžeta dotācija – EUR 30 595,64 (21 502,74
lati), bet lielākā finansējuma daļa ir no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – EUR 1
155 832,59 (812 325,77 latu) apmērā (85%).

2014. GADĀ NOSLĒGTĀS VIENOŠANĀS
Bauskā tiks rekonstruēts Rīgas ielas posms
Šī gada martā Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir parakstījusi
līgumu ar Bauskas novada pašvaldību par projekta īstenošanu, kas
nodrošinās Rīgas ielas posma no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai
Rīgas ielā 60 rekonstrukciju.
Rekonstruējamais Rīgas ielas posms atrodas Bauskas vēsturiskajā
centrā, kas ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Iela vēsturiski
ir bijusi viena no galvenajām pilsētas ielām. Ielas posmā atrodas vēsturiskā apbūve,
sabiedriskās un dzīvojamās ēkas, gājēju tiltiņš pār Mēmeles upi. Projekta mērķis ir
veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī
Bauskas vecpilsētā, sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, darbavietu un sabiedrisko
pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcību un dzīves
kvalitāti, rekonstruējot ielas infrastruktūru.
Projekts paredz reģionālā attīstības centra konkurētspējas celšanu un funkcionālo
saišu nodrošināšanu ar apkārtējām teritorijām. Projekta ietvaros paredzēta 1069,50
m esošās brauktuves un ietvju segas rekonstrukcija, 990,80 m ūdensvadu
rekonstrukcija, kā arī esošo elektrotīklu un sakaru kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un
aizsardzība. Tiks izbūvēta un rekonstruēta notekūdeņu kanalizācija virsūdeņu
novadīšanai un veikta apzaļumošana.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1310775,26, Eiropas reģionālā fonda finansējums
plānots EUR 708075, kas ir 54,02% no kopējām izmaksām. Projekta īstenošana
paredzēta līdz 2015. gada jūnijam.

Rīgā tiks renovētas pirmsskolas izglītības iestādes
Līdz 2014. gada 31. decembrim ir plānots realizēt projektu
„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Rīgas
pilsētas pašvaldībā, 2.kārta”, kas paredz veikt ēku Rīgā,
Marsa gatvē 16 vienkāršotu renovāciju pirmsskolas izglītības
iestāžu izvietošanai un izlases veida vienkāršotu renovāciju
Kazarmu ielā 1A, Gaileņu ielā 5, Nīcgales ielā 22, Ozolciema ielā 26,
Ziemeļblāzmas ielā 59, Visvalža ielā 4.
Īstenojot projektu, tiks izveidotas 23 jaunas grupas 486 pirmsskolas vecuma
bērniem, kā arī izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai radītas 87 darbavietas.
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Plānots, ka šī projekta ietvaros tiks veikti dažādi celtniecības darbi,
energoefektivitātes pasākumi (jumta siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa),
iebūvējamā aprīkojuma un iekārtu iegāde, teritoriju labiekārtošana.
Kopējās projekta izmaksas EUR 1787431,16 no tām attiecināmās izmaksas EUR
1583006,77, no kurām Eiropas reģionālās attīstības finansējums ir 85% un sastāda
EUR 1345555,75 un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% apmēra un
sastāda EUR 237451,02.

Tukumā rekonstruēs ielas
Valsts reģionālās attīstības aģentūra šī gada 15. aprīlī noslēdza
vienošanos ar Tukuma novada domi par projekta „Tukuma pilsētas
ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības
projekta realizācijas (1. kārta)” īstenošanu. Projekta mērķis ir
sekmēt iedzīvotāju mobilitāti, publisko pakalpojumu pieejamību,
kā arī sakārtot uzņēmējdarbības infrastruktūru.
Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt Pilskalna, Jumpravas un Mazo
smilšu ielu, kā arī atsevišķus Rudens un Smilšu ielu posmus. Plānots ne vien nomainīt
brauktuvju grants segumu ar asfaltbetonu, bet arī izbūvēt ielu apgaismojumu,
sakārtot lietus kanalizācijas sistēmu, uzstādīt satiksmes ceļazīmes un ielu
marķējumu. Kopumā tiks rekonstruētas ielas 3,5 kilometru garumā.
Plānots, ka projekta aktivitātes tiks īstenotas no 2014. gada 2. ceturkšņa līdz 2015.
gada 2. ceturksnim. Kopējās projekta izmaksas – EUR 679 258, no tiem 53,16% ir
ERAF līdzfinansējums.

Rēzeknes novadā atjaunos skolas un veicinās jauniešu
uzņēmējdarbību
Līdz 2015. gada 30. jūnijam tiks veikta virkne vērienīgu darbu
novada nozīmes vidusskolās: Maltas 1. vidusskolā, Maltas 2.
vidusskolā, Nautrēnu vidusskolā, Dricānu vidusskolā un Kaunatas
vidusskolā. Projekta gaitā tiks veikts ēku kapitālais remonts, kas
paredz ārsienu siltināšanu, siltumtīklu rekonstrukciju, jumtu, logu un
durvju nomaiņu. Maltas 1.vidusskolai un Maltas 2.vidusskolai tiks
labiekārtots stadions, bet pie Nautrēnu vidusskolas tiks noasfaltēta
iela.
Projekta mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā,
veidojot vispārējās vidējās izglītības sasaisti ar uzņēmējdarbības attīstību. Lai
mazinātu bezdarbu skolu absolventu vidū, visās piecās vidusskolās tiks izveidotas
telpas skolēnu mācību uzņēmumiem, kā arī izveidoti izglītības - uzņēmējdarbības
kontaktpunkti, kas piedāvās jauniešiem karjeras izglītības jeb profesionālas
orientācijas iespējas, sniegs atbalstu novada uzņēmējiem un rīkos mūžizglītības
pasākumus.
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Projekta kopējās izmaksas ir 8 093 523, 69 lati, t. sk. ERAF finansējums 4 433 968 lati,
valsts budžeta dotācija – 303 507,14 lati un pašvaldības līdzfinansējums – 3 356
048,55 lati.

Liepāja kļūs pievilcīgāka
Liepājā, ERAF aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” ietvaros VRAA noslēgusi līgumus par divu projektu
realizēšanu.
Projekta „Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars”
infrastruktūras
paplašināšana
sniegto
pakalpojumu
piedāvājuma daudzveidības attīstībai” ietvaros Liepājas
pašvaldība plāno „Liepājas daudzfunkcionālais centrs “Lielais
dzintars” Radio ielā Nr.8, Liepājā” veikt uz projektu proporcionāli attiecināmos
būvdarbus (vispārējie būvdarbi un specializētie darbi – iekšējo tīklu, sistēmu
izbūve, ieskaitot būvkonstrukciju, inženierkomunikāciju, ar ēku funkcionāli saistīto
būves daļu izbūve), kā arī ārējo inženierkomunikāciju izbūvi un pieguļošās
teritorijas sakārtošanu, radot eksperimentālo skatuvi, deju studiju „Civita Nova”,
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas fonotēku un literāro akadēmiju „Mūzikas
klubs”, ierakstu studiju „Black box”, ekspozīciju un izstāžu telpas.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 627 159,46 latiL, no tām attiecināmās izmaksas ir 3
578 057,34 lati, no tām ERAF līdzfinansējums - 83,84% jeb 3 000 000,00 lati, valsts
budžeta dotācija - 3,75% jeb 134 177,15 lati, pašvaldības finansējums – 12,41% jeb
443 880,19 lati.
Savukārt, projektā „Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijas
2. kārta”, Liepājā tiks turpināta 2011.gadā uzsākto Liepājas pilsētas ielu
apgaismojuma sistēmas modernizāciju. Projekts ietver gan apgaismojuma
rekonstrukciju Zaļās birzes mikrorajona ielu posmos, kur tas ir novecojis, gan jauna
apgaismojuma izbūvi. Papildus šīm darbībām plānots izbūvēt arī veloceliņu un
gājēju ietvi Cukura ielas posmā no Grīzupes ielas līdz Ģenerāļa Baloža ielai,
uzlabojot piekļuvi pilsētas mikrorajoniem un industriālajām teritorijām.
Projekta ietvaros plānota ielu apgaismojuma rekonstrukciju un jauna ielu
apgaismojuma izbūve kopumā 13,16 km garumā, kā arī veloceliņa izbūve 0,95
km garumā, kas ļaus uzlabot satiksmes dalībnieku drošību, pilsētvides pieejamību
un energoefektivitāti pašvaldībā. Tas kopumā padarīs pilsētu pievilcīgāku gan tās
iedzīvotājiem, gan viesiem un stiprinās Liepājas kā nacionālas nozīmes centra
lomu.
Projektu plānots īstenot 2014. un 2015. gadā, 17 mēnešu laikā. Tā kopējās
attiecināmās izmaksas ir EUR 2 134 306. Plānotais ERAF līdzfinansējums – EUR 1 814
160, kas veido 85% no attiecināmajām izmaksām.
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Daugavpils kļūs sakoptāka un pievilcīgāka tūristiem
Šī gada aprīlī VRAA noslēdza līgumu ar Daugavpils pašvaldību par
projekta „Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība
Daugavpils pilsētā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ERAF
aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.
Šī projekta mērķis ir paaugstināt Daugavpils pilsētas konkurētspēju,
sekmējot tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izmantošanu
pilsētas teritorijā, mazinot sezonalitātes efektu tūrisma nozarē strādājošiem
komersantiem un veicinot iedzīvotāju veselīgo dzīvesveidu.
Pašreiz teritorijas infrastruktūra nav pietiekami attīstīta, Stropu meža parka celiņi
nav apgaismoti, tie ir bīstami ceļu satiksmes dalībniekiem, celiņu segums nav
piemērots velotransportam, netiek savienoti ar pilsētā jau esošiem veloceliņiem,
kā arī meža parka teritorija kopumā nav labiekārtota un izveidota atbilstoši
mūsdienu tūrisma nozares un rekreācijas vajadzībām.
Lai Stropu meža un meža parka teritoriju veidotu par vienu no pilsētas tūrisma,
rekreācijas un aktīvās atpūtas zonām, nepieciešams uzlabot tā infrastruktūru un
pieejamību pilsētas iedzīvotājiem un tūristiem.
Projekta ietvaros ir plānots veikt Daugavpils pilsētas Stropu mežā un mežaparkas
teritorijā gājēju/veloceliņa izbūves darbus (5,6 km), nodrošināt renovācijas darbu
būvuzraudzību, autoruzraudzību, kā arī projekta publicitāti. Projekta kopējais
finansējums – EUR 1 143 714. Projektu plānots ieviest laika posmā no 2014. līdz
2015. gadam.

Grobiņā renovēs izglītības iestādes
ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai
attīstībai" ietvaros Grobiņas novada pašvaldība plāno īstenot
projektu „Grobiņas pilsētas izglītības iestāžu funkcionalitātes
uzlabošana”.
Projekta mērķis ir veicināt Grobiņas izglītības infrastruktūras
sakārtošanu, funkcionalitātes uzlabošanu un izglītības kvalitātes
paaugstināšanu, apvienojot izglītības iestādes vienotā ēkā un
padarot ērtāku pieejamību izglītības un kultūras pakalpojumiem.
Būvdarbu laikā tiks veikta izglītības iestāžu Skolas ielā 1 un Skolas ielā 4 ēku
rekonstrukcija, apvienojot abus blakus esošās ēkas vienotā daudzfunkcionālā
kompleksā.
Rezultātā ar savienojošā korpusa starp Grobiņas ģimnāzijas ēku Skolas ielā 1,
Grobiņā, un pamatskolas ēku Skolas ielā 4, Grobiņā, izbūvi, kas ietver esošo ēku
rekonstrukciju, tiks uzlabots pašvaldības vispārējās izglītības un kultūras
(bibliotēkas) pakalpojums iedzīvotājiem.
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Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 308 304,79, no kurām EUR 1 286 760,93 projekta
ietvaros ir attiecināmās izmaksas. Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansējums ir 514
EUR 964,00.

Alūksnē Brūža ēka pārtaps par novada kultūras un sabiedrisko centru
Valsts reģionālās attīstības aģentūra šī gada 22.jūlijā noslēdza
sadarbības līgumu ar Alūksnes novada pašvaldību par projekta
„Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija
Alūksnes pilsētā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt Alūksnes kā reģionālas nozīmes
attīstības centra konkurētspējas stiprināšanu, uzņēmējdarbības
attīstību un mūsdienu prasībām atbilstošu publisko pakalpojumu
pieejamību, pilnveidojot ielu un vienlaicīgi uzņēmējdarbības atbalsta un kultūras
infrastruktūru.
Projekta ietvaros plānots rekonstruēt Brūža ēkas rekonstrukcija, apkārt esošās
teritorijas labiekārtošana; iekštelpu aprīkojuma un stacionāru iekārtu iegāde un
uzstādīšana. Papildus Brūža rekonstrukcijas darbiem ir plānots veikt ielu
rekonstrukciju.
Rekonstruētā ēka nākotnē var attīstīties par novada kultūras un sabiedrisko
centru. Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 15.jūlijam.
Projekta kopējās izmaksas 5 475 645,10 EUR. Finansējuma sadalījums pa
finansēšanas avotiem: ERAF finansējums 77,41% - 4 238 434,32 EUR, pašvaldības
finansējums 19,59% - 1 072 941,43 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 3% 164 269,35 EUR.
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VRAA Fondu Ziņas sagatavoja Kristaps Prēdelis
Sadarbības un attīstības departamenta projektu vadītājs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Elizabetes iela 19, Rīga
www.vraa.gov.lv; pasts@vraa.gov.lv; tālr. 67079000

VRAA FONDU ZIŅAS LĪDZFINANSĒTAS NO ES FONDU TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS
PROJEKTA „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas
Savienības fondu aktivitāšu administrēšanai (2.kārta)”
(vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/10/013)
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