
 

 
 

Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes 

uzlabošana 
Projekta nosaukums, Nr. ELFLA "Valkas novada Mierkalna 

tautas nama skatuves vienkāršotā 

rekonstrukcija" 
Nr.11-09-L32100-000033 

Programma, fonds Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai                                 

(ELFLA), pasākums "Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem" 

Projekta īstenošanas 

laiks 

2011. gada 1.augusts– 2011.gada 

30.novembris 

 

Projekta mērėis Uzlabot Valkas novada iedzīvotājiem un 

uzĦēmējiem dzīves un darba  apstākĜus, 

veicot ceĜu rekonstrukciju Ērăemes 

pagastā    0,7 km garumā, ielu 

rekonstrukciju Zvārtavas pagasta Stepu 

ciemā, uzceĜot sporta zāli Vijciemā un 

veicot Mierkalna tautas nama vienkāršoto 

rekonstrukciju Zvārtavas pagastā un 

Turnas tautas nama vienkāršoto 

rekonstrukciju. 

Aktivitātes 1. Sporta zāles būvniecības Vijciema 

pagastā, 
2. Valkas novada valdījumā esošo 

reăistrēto ceĜu - Ērăemes pagastā:  1. ceĜš 

„Darbnīcas -Turnas veikals” (garums 

0,390 km, t.sk. 0,1 km grants segums, 

laukums  700 m2, 0,290 asfalta segums, 

laukums 2030 m2), 2.  ceĜš „Turnas 

veikals  -Liepu iela” (garums 0,310 km, 

grants segums, laukums 2170 m2), un  

Zvārtavas pagasta  Gaujas ielas (garums 1 

km, laukums 6000 kv.m, segums – 

asfalts),  Liepu ielas (garums 0,27 km, 

laukums 1620 kv.m, segums – grants), 

Nākotnes ielas (garums 0,26 km, laukums 

1560 kv.m, segums – grants) 

rekonstrukcija. 

3. Mierkalna tautas nama vienkāršotā 
rekonstrukcija Zvārtavas pagastā un 

Turnas tautas nama vienkāršotā 
rekonstrukcija Ērăemes pagastā 
4. Būvuzraudzība 



5. Autoruzraudzība 

6. Publicitātes pasākumi 

Projekta kopējās izmaksas 348983,72 LVL (bez 22% PVN), tai 

skaitā attiecināmās izmaksas 319936,90 

LVL 

ELFLA finansējums 287943,21 LVL (90%) 

Valsts budžeta dotācija  

Valkas novada domes 
līdzfinansējums 

31993,69 LVL (10%) +29046,82 LVL 

 

Noslēgti līgumi par darbu veikšanu SIA „Valkas būvnieks” – par būvdarbu 

veikšanu Mierkalna tautas namā, 
R.K.C.F. Renesanse SIA – par būvdarbu 

veikšanu Mierkalnu tautas namā 
SIA „Ekers” – Vijciema sporta zāles 

būvniecība 

SIA „Arhitekte G. Kursīte”- 

autoruzraudzība Vijciema sporta zāles 

būvniecībai 

SIA „Valkas būvnieks”- būvuzraudzība 

Vijciema sporta zālei 

SIA „Limbažu ceĜi” – Zvārtavas pagasta 

ielu rekonstrukcija, 

SIA „Limbažu ceĜi” – Ērăemes pagasta 

ceĜu rekonstrukcija, 

SIA „CeĜu komforts” – autoruzraudzība 

Zvārtavas ielu rekonstrukcijai, 

Maija Anitēna – autoruzraudzība 

Ērăemes pagasta ceĜu rekonstrukcijai, 

SIA „PRO VIA” – būvuzraudzība 

Zvārtavas ielu un Ērăemes pagasta ceĜu 

rekonstrukcijai. 

 

Projekta koordinators, 
kontaktinformācija 

 

Gunta Smane 

Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja 

m.t.+37126463408 

t.+371 64707478 

e-pasts: gunta.smane@valka.lv 

 


