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Projekta aktivitātes

Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos, Nr.
5.5.1.0/17/I004
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
5.5.1.SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
2018.gada 5.marts līdz 2020.gada 4.marts
Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un
piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas objektos,
nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un
dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un
integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā

Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana tā
atvēršanai apmeklētājiem.
Siguldas Jaunās pils restaurācija
Valmieras pilsdrupu konservācija un restaurācija, kultūrvides
centra izbūve
Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā baznīcas torņa
atjaunošana,
Rubenes Evaņģēliski luteriskā baznīcas pārbūve un
atjaunošana, ekspozīcijas „Pa Hronikas pēdām” izveide
Cēsu Viduslaiku pils atjaunošana
Svētā Jāņa luterāņu baznīcas atjaunošana, izveidojot tajā
ekspozīciju „Svētā Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece”
Āraišu arheoloģiskajā parkā tiks būvēts daudzfunkcionāls
apmeklētāju centrs, kā arī tiks papildināta ezerpils brīvdabas
ekspozīcija, uzbūvējot Āraišu ezerpils koka aizsargceltni;
Ungurmuižas kompleksā tiks veikta Kungu mājas un
dzīvojamās mājas pārbūve, attīstot tajās trīs ekspozīcijas –
vēsturisko, dzīvo un ciklisko.

Projekta partneri

Vadošais partneris: Siguldas novada pašvaldība
Projekta partneri: Valkas novada dome, Cēsu, Amatas, Pārgaujas
novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski
luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un
Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze

Projekta kopējās izmaksas
Projekta attiecināmās izmaksas
ERAF finansējums
Valkas novadam domes budžets
projektā
ERAF finansējums
Valsts budžeta finansējums
Valkas novada domes
līdzfinansējums

9 385 265,75 EUR
7565863.95 EUR
5 634 000 EUR
117647,06 EUR
93900 EUR
5294.11 EUR
12352.95 EUR +6100 EUR

Noslēgti līgumi
Projekta koordinators,
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Par projektēšanu: Līgums ar SIA "Konvents", par būvprojekta
izstrādi, Nr. VND/4-22/17/336 no 01.09.2017
Gunta Smane
Attīstības un plānošanas nodaļas
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Mob. tālr.: 26463408
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e-pasts: gunta.smane@valka.lv

