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VRAA administrēto Eiropas reģionālās attīstības fonda un
Eiropas sociālā fonda aktivitāšu aktualitātes
• Aicinām uz semināriem par ERAF un ESF projektu aktualitātēm
• Norit vairāku projektu īstenošana ERAF aktivitātē “Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai“
• VRAA īsteno ES fondu tehniskās palīdzības projekta otro kārtu
• Citas aktualitātes

Notiks semināri pašvaldību pārstāvjiem par projektu īstenošanas
aktualitātēm
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) aicina pašvaldību pārstāvjus, kuri ikdienā
strādā ar Eiropas Savienības fondu (ES fondu) projektu ieviešanu – iepirkumu speciālistus,
projektu vadītājus, finansistus un grāmatvežus, uz apmācību semināriem par VRAA
administrēto ES fondu aktivitāšu projektu ieviešanas aktualitātēm.
Seminārs notiks:
13.09.2012. - Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne
20.09.2012. - Grobiņas novada domē, Lielā iela 76, Grobiņa
26.09.2012. - Bauskas novada domē, Uzvaras ielā 1, Bauska
04.10.2012. - Siguldas pagasta kultūras namā, Zinātnes iela 7, Sigulda
Plašāka informācija par semināriem un reģistrēšanās pieejama - www.vraa.gov.lv.
Semināros VRAA speciālisti stāstīs par publisko iepirkumu procesu VRAA administrētajās
ES fondu aktivitātēs, biežāk pieļautajām kļūdām iepirkumu dokumentācijas izstrādē un
pretendentu atlases procesā, kā arī tiks skaidrota būvniecības un pakalpojumu iepirkumu
specifika, piemērojot dažādas iepirkumu procedūras.
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Eiropas Reģionālās attīstības fonda
aktualitātātes
VRAA apstiprinājusi vairāku apjomīgu projektu ieviešanu ES fondu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
ietvaros. Aktivitātē pieejamais publiskais finansējums ir 9 484 399 lati, tai skaitā ERAF
līdzfinansējums - 8 061 738 lati un nacionālais publiskais finansējums - 1 422 661 lats.

Projektus ierobežotā atlases konkursā var iesniegt Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma,
Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Daugavpils,
Grobiņas, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldība, tai skaitā tās izveidota iestāde.

Pirmās vienošanās par projektu īstenošanu jau parakstījušas Preiļu, Ludzas, Siguldas
un Balvu novada pašvaldība un šobrīd norit aktīvs darbs, lai projektu ieceres īstenotu.

Aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
uzsāktie projekti
Valkā iecerēts uzlabot ielas un ietves gājējiem
Šī gada 20.jūlijā VRAA direktore Solvita Zvidriņa parakstīja vienošanos ar Valkas novada domes
priekšsēdētāju Kārli Albergu par projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības
veicināšanai novadā”.
Projektā plānots uzlabot pilsētas ielu un ietvju segumus, pa kurām ikdienu savu ceļu mēro pilsētas
iedzīvotāji un viesi, dodoties uz darbu un izglītības iestādēm. Iecerēts atjaunot Beverīnas ielu
posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai un Tālavas ielu posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai. Lai atvieglotu mazuļu nokļūšanu bērnudārzā “Pasaciņa“ tiks izveidota jauna gājēju ietve līdz bērnudārzam.
Līdz ar ieceru īstenošanu, Valkā būs uzlabota satiksmes drošība un ielu kvalitāte, kas sekmēs gan
uzņēmējdarbības attīstības iespējas novadā, gan nodrošinās iedzīvotājiem ērtākas un drošākas
ikdienas gaitas.
Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 387 052 latu, no kuriem ERAF līdzfinansējums
ir 328 994 latu, valsts budžeta finansējums 11 611 latu un Valkas novada domes
līdzfinansējums ir 46 446 latu. Projektu plānotos darbus paveikt jau 2012. gada nogalē.
2

Siguldā atjauno Dzelzceļa stacijas ēku un apkārtni
Vienā no Latvijas iecienītākajiem tūrisma
galamērķiem – Siguldā tiek atjaunota un
labiekārtota Dzelzceļa stacija un tās apkārtne.
Apjomīgie atjaunošanas darbi tiek veikti ERAF
līdzfinansētā projekta "Dzelzceļa stacijas ēkas
un stacijas laukuma rekonstrukcija" ietvaros.
Siguldas
novada
pašvaldības
vadītājs
U.Mitrevics,
parakstot
vienošanos
par
projekta īstnenošanu, sacīja „Jau šovasar Siguldas
centrā – Siguldas dzelzceļa stacijā būs redzami projekta rezultāti. Tiek atjaunota dzelzceļa stacijas
ēka, kurā pēc darbu veikšanas atradīsies arī Tūrisma informācijas centrs un pašvaldības policijas
iecirknis, bet atjaunotajā Stacijas laukumā uzstādīs pilsētai dāvināto Laimas pulksteni”.
Siguldas dzelzceļa stacijas ēka ir nozīmīgs vēstures un arhitektūras objekts. Atjaunotās
Stacijas
ēkas
vienā
pusē
būs
stiklotas
metāla
konstrukcijas,
kas
simboliski atgādinās spieķa izliekumu un kalpos stacijas apmeklētājiem kā aizsargs no sniega un lietus.
Siguldas dzelzceļa stacijas teritorijā atradīsies arī autoosta.
Lai radītu mājīgu un mūsdienīgu pilsētas vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, stacijas apkārtnē tiks
izveidota atpūtas zona ar ērtiem soliņiem un labiekārtotu apzaļumotu apkārtējo teritoriju.
Siguldas novada pašvaldības projekta „Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma
rekonstrukcija” plānotais publiskais finansējums ir 772 354 latu, no kuriem ERAF līdzfinansējums
ir 407 159 latu, valsts budžeta dotācija – 17 378 latu un pašvaldības līdzfinansējums 347 817 latu.

Siguldas dzelzceļa stacija pašreiz tiek atjaunota un jau
drīzumā tās apmeklētāji varēs baudīt
mūsdienīgu un harmonisku vidi.
Foto un skice: no Siguldas novada pašvaldības arhīva
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Pabeigta gājēju ietves un veloceliņa būve Preiļos virzienā uz
Līču ciemu
Preiļos jau šajā vasarā ir pabeigts novada pašvaldības projekts „Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas
Preiļos, Līču ciema virzienā”.
Kājāmgājēju un velobraucēju ērtībām ir izbūvēts veloceliņš
un gājēju ietve pusotra kilometra garumā no Preiļiem
līdz Līču ciemam, pa kuru ikdienā savu ceļu mēro daudzi
iedzīvotāji. Satiksmes drošības paaugstināšanai visa ceļa
garumā ir izveidots arī ceļa apgaismojums.
Projekta
finansējums
ir
120
295
latu,
no kuriem ERAF finansējums ir 102 251 latu, 3 609 latu - valsts budžeta dotācija un pašvaldības
līdzfinansējums ir 14 435 latu.
Tas gan nav vienīgais projekts, ko Preiļu novada dome ir iecerējusi īstenot aktivitātē „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. „Esam iecerējuši pilsētā īstenot vēl divus apjomīgus
projektus – Preiļu ģimnāzijas energoefektivitātes paaugstināšanas un Preiļu mūzikas un mākslas
skolas renovācijas projektu”, informēja Preiļu novada domes priekšsēdētājs A.Adamovičs.

Ludzā atjauno Latgales ielu
Ludzas pilsētā tiek īstenotas projekta „Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un
apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” ieceres. Iecerēts atjaunot pilsētas maģistrālo Latgales ielu, posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, kas ir nozīmīga novada satiksmē un Ludzas pilsētas iedzīvotāju nokļūšanā uz valsts A12 autoceļa.
Latgales ielas rekonstrukcija, atrisinās esošā tranzītielas posma un tā krustojumu, pieeju un nobrauktuvju problēmas, kā arī atvieglos iedzīvotāju ikdienas gaitas, jo šī iela tiek izmantota, lai nokļūtu
līdz bērnudārzam, tautas namam, novada pašvaldības ēkai, slimnīcai un poliklīnikai. Remontdarbus
plānots pabeigt jau šīs vasaras beigās.
Projekta plānotais finansējums ir 954 957 latu, no
kuriem 427 516 latu ir ERAF finansējums, 35 810 latu
valsts budžeta dotācija un 491 630 latu pašvaldības
finansējums.
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Balvos un Ogrē rekonstruē ielu posmus
Maija beigās vienošanos ar VRAA par projekta „Balvu pilsētas ielu rekonstrukcija stratēģiski
nozīmīgu objektu sasniedzamības nodrošināšanai” īstenošanu noslēdza Balvu novada pašvaldība.
Projektā tiek atjaunots Raiņa ielas (no Brīvības līdz Partizānu ielai) un Pilsoņu ielas posms (no Brīvības
līdz Raiņa ielai). Attīstot iedzīvotājiem pievilcīgu vidi ar mūsdienīgām, drošām ielām tiks veicināta
gan uzņēmējdarbības attīstība, gan darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem.
Projektu iecerēts pabeigt šī gada oktobrī.
Projekta kopējais plānotais finansējums ir 611 862 latu, no kuriem ERAF finansējums 427 516 latu,
valsts budžeta dotācija18 355 latu un pašvaldības budžeta līdzekļi 165 991 latu.
Savukārt Ogres novada pašvaldība vienošanos ar VRAA par projekta “Transporta
infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai
Ogres novadā” nolēdza šī gada jūnija beigās. Projektā paredzēts atjaunot Ogres pilsētas
Brīvības ielu posmā no krustojuma ar Kranciema ielu līdz krustojumam ar Rūpnieku ielu. Šī
ielas daļa ir viena no pilsētas maģistrālajām ielām, kas pašreiz ir sliktā stāvoklī.
Pirmā posma rekonstrukcijas darbu ietvaros paredzēts atjaunot brauktuves posmu un seguma nomaiņu,
izbūvēt gājēju ietvi, gājēju pārejas un veloceliņu,
rekonstruēt četras autobusu pieturvietas un uzstādīt
aizsargbarjeras.
Darbi tiek veikti, lai uzlabotu satiksmes drošību un
veicinātu šīs pilsētas daļas un lauku teritorijas ekonomisko attīstību.
Projekta plānotais finansējums ir 1 300 000 latu, no kuriem 542 878 latu ir ERAF finansējums, 29 250
latu valsts budžeta dotācija un 727 872 latu pašvaldības
finansējums.

Aktuāli!
Šobrīd ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros pašvaldībām ir
izsūtīti uzaicinājumi iesniegt projektu idejas.
Plašāka informācija par VRAA administrētajām ES fondu aktivitātēm pieejama mājas lapā –
www.vraa.gov.lv sadaļā ERAF 2007-2013
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Skrīveros atklāts dienas centrs “Ziedugravas“
Šī gada 18.maijā Skrīveros, klātesot VRAA
direktores vietniecei programmu ieviešanas jautājumos
Sandrai Cakulei, atklāja dienas centru "Ziedugravas".
Centrs
atjaunots
īstenojot
projektu
„Jauna
dienas aprūpes centra izveide Skrīveru novadā”.
Ēka, kas celta 1936. gadā, ir atjaunota par ERAF,
pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem. Aprūpes centrā
tiek nodrošināta īslaicīga sociālā aprūpe un pieejami jauni
alternatīvās aprūpes pakalpojumi – sociālo prasmju attīstības,
izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Jaunjā
ēkā gaidīti ir bērni, seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām.
Projekts īstenots VRAA adminsitrētās ERAF aktivitātes "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai" ietvaros, projekta administrēšanu un uzraudzību nodrošina VRAA.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir - 179 650 latu t.sk. ERAF līdzfinansējums - 152 702 latu,
valsts budžeta dotācija - 4042 latu un pašvaldības budžeta līdzekļi - 22 906 latu.

Spāru svētki Saldus mākslas un mūzikas skolai
Šovasar tika svinēti Spāru svētki topošajai Saldus mākslas un mūzikas
skolai, kuras pamatakmens tika ielikts vēl pērnā gada nogalē. Saldus novada pašvaldība iecerējusi jaunajā un mūsdienīgajā ēkā
piedāvāt interešu izglītības iespējas 470 bērniem un jauniešiem, kā
arī mūžizglītības apmācību iespējas pieaugušajiem.
Divstāvu moduļu tipa ēkā mūzikas un mākslas skolas darbosies
neatkarīgi viena no otras, bet kopīgi audzēkņi izmantos skolas zāli,
ieejas vestibilu un garderobi. Jaunajā ēkā būs dažādas un speciāli
pielāgotas telpas mūzikas un mākslas nodarbībām – pūšamo, sitamo,
stīgu un tautas instrumentu, kā arī klavierspēles klases, telpas deju nodarbībām, teorijas apguvei,
bibliotēka, fonotēka, datorklase, veidošanas telpa ar cepli, gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas,
mākslas vēstures klase u.c.
Interesants dizaina risinājums būs daļēji apzaļumotais skolas jumts, jo tā kā ēka atrodas pilsētas reljefa ieplakā un ir labi redzama no apkārtējiem Saldus pakalniem, jumta izskats būs ainavas sastāvdaļa
un atgādinās lauku pļavu.
Vienošanās par projekta „Interešu izglītības, mūžizglītības
un kultūras piedāvājuma kvalitātes paaugstināšana un
pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un
mākslas skolas ēku” īstenošanu, tika noslēgta 2010.gada
16.decembrī un iecers plānots pabeigt 2013.gada nogalē.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 5 027
868 latu, t.sk. ERAF līdzfinansējums - 4 273 687 latu,
valsts budžeta finansējums - 113 127 un pašvaldības budžeta
finansējums ir 641 054 latu.
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Citas ES fondu aktualitātes
Latvijas radio raidījumi par VRAA administrētajiem
projektiem
Šī gada aprīlī, VRAA sadarbojoties ar Latvijas radio, tapa radio raidījumi „Kā labāk dzīvot” un
„Kultūras rondo”, kuros tika stāstīts par vairākiem VRAA administrētajiem ERAF līdzfinansētajiem
projektiem.
Raidījuma „Kā labāk dzīvot” studijā viesojās pašvaldību pārstāvji, lai stāstītu par iecerēm un galvenais jautājums bija - ko pēc šo projekta realizācijas iegūs pilsētu iedzīvotāji un viesi? Klausītājiem
bija iespēja uzzināt gan par Siguldas un Ludzas novadu pašvaldībās īstenotajiem projektiem, gan
aktualitātēm Rīgā un Jelgavā.
Savukārt raidījumā „Kultūras rondo” klausītājiem bija iespēja uzzināt par Cēsu pilsētas pašvaldības
īstenotajiem pilsētvides sakārtošanas projektiem. Visus raidījumus iespējams noklausīties Latvijas
radio mājas lapas arhīvā.
Radio raidījumus, kuros informēsim par paveiktajiem darbiem un iecerēm, īstenojot ES fondu
aktivitātes, turpināsima raīsdīt jau šajā rudenī! Sekojiet līdzi informācijas mūsu mājaslapā www.vraa.gov.lv

Pieejami semināra “Praktiskie projektu ieviešanas aspekti
VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs” materiāli
Pavasarī VRAA rīkoja apmācību seminārus pašvaldību pārstāvjiem “Praktiskie projektu ieviešanas
aspekti VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs”, kas notika Cēsīs, Preiļos, Jelgavā un Kuldīgā.
Seminārus kuplā skaitā apmeklēja pašvaldību pārstāvji.
Semināros tika stāstīts par aktualitātēm ES fondu projektu ieviešanā, kā arī tika sniegta praktiska informācija par VRAA administrēto ERAF un ESF līdzfinansēto projektu ieviešanas gaitu, publisko iepirkumu procesu VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs, biežāk pieļautajām
kļūdām iepirkumu dokumentācijas izstrādē un pretendentu atlases procesā, kā arī skaidroja
būvniecības un pakalpojumu iepirkumu specifiku, piemērojot dažādas iepirkumu procedūras.

Prezentācijas no semināriem pieejamas VRAA mājas lapas ES fondu sadaļā
ERAF 2007-2013 un ESF 2007-2013.
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VRAA īsteno ES fondu tehniskās palīdzības
projekta otro kārtu
2012.gadā 1.janvārī VRAA ir uzsākusi īstenot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu „Tehniskā palīdzība Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Savienības fondu aktivitāšu
administrēšanai (2.kārta)”. Projekta ietvaros laika periodā līdz 2015.gada beigām VRAA nodrošinās ES fondu aktivitāšu administrēšanu divām ESF un sešām ERAF aktivitātēm, veicot sadarbības iestādes funkcijas.
Tehniskās palīdzības projekta aktivitātes paredz īstenot dažādus ES fondu aktivitāšu publicitātes un informācijas
pasākumus finansējuma saņēmējiem, t.sk. informatīvus seminārus par projektu ieviešanas aktuāliem
jautājumiem, radio un televīzijas raidījumus par pašvaldību īstenotiem projektiem un dažādu informatīvu
materiālu sagatavošanu.
Plašāka informācija par VRAA administrēto ES fondu aktualitātēm pieejama mājas lapas www.vraa.gov.lv
sadaļās ERAF 2007-2013 un ESF 2007-2013.

VRAA Fondu ziņas sagatavoja
Sadarbības un informācijas departaments
Kontaktinformācija:
Ilze Telica
Projektu vadītāja
Sadarbības un informācijas departaments
Tālr. 67079041
e-pasts ilze.telica@vraa.gov.lv

VRAA aktualitātēm var sekot arī Twitterī un youtube:
https://twitter.com/VRAAagentura
www.youtube.com/user/vraagovlv
ES Fondu ziņas līdzfinansētas no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekts „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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