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Vadības uzruna

2019.gads nesa gan rūpes, gan gandarījumu. Pašvaldības uzbūvēto ražošanas korpusu
Varoņu ielā iznomājām vietējam uzņēmumam, kas ir ļoti mūsdienīgs, inovatīvs - SIA “Pepi
Rer”. Līdz ar to bijušais Lauktehnikas rajons iegūst jaunu elpu un attīstās. Iemītniekus sāka
uzņemt ģimnāzijas jaunais internāts un gan no skolas audzēkņu, gan daudzo sporta nometņu
dalībnieku puses saņēmām uzslavas par lieliskajiem apstākļiem.
Sākās darbi jaunas ražotnes būvniecībā Kārķos, tas ir simboliski un nozīmīgi, jo parāda,
ka arī laukos var būt mūsdienīgas ražotnes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību.
Diemžēl nācās slēgt Ozolu skolu Zvārtavā, bet Mierkalnā izveidojām telpas pirmskolas
vecuma bērniem, kur apstākļi ir pat labāki nekā skolā.
Uz priekšu virzījām Ērģemes pilsdrupu torņa renovācijas projektu, lai stiprinātu novada
tūrisma potenciālu.
Gan pilsētā, gan laukos strādājām pie dzīvojamās vides uzlabošanas.
Valkā turpinājās faktiskā iedzīvotāju skaita pieaugums, patīkami, ka pozitīva bilance
bija Kārķu pagastā.
Negatīvu nospiedumu atstāja diskusijas par Administratīvi teritoriālo reformu.
Uzskatām, ka VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) sākotnējais
piedāvājums bija loģisks un atbalstāms.
Lielu darba apjomu veicām, lai beidzot realizētu Valkas/Valgas centra pārbūves
projektu un gada nogalē parakstījām būvniecības līgumu ar celtniekiem.
Raugāmies ar drošu skatu nākotnē, mums ir skaidrs attīstības plāns, bet, lai tas realizētos
- nepieciešama arī valsts sapratne un atbalsts.

Vents Armands Krauklis,
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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1.Valkas novada pašvaldības raksturojums
1.1. Ziņas par pašvaldību
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas
izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 908 km².
Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes
reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Valkas, Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas
pagastu teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un
Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem
aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi.
Valkas
novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā
no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un
atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā. Novadu šķērso valsts
nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi Valka – Smiltene,
Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu
reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA
2000).

1.att. Valkas novada teritorija
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1.1.1.Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri ir 8681, t.sk. 4127 vīrieši un 4554 sievietes.
No tiem:
 Valkas pilsētā - 5113
 Ērģemes pagastā - 786
 Kārķu pagastā - 635
 Valkas pagastā - 1141
 Vijciema pagastā - 644
 Zvārtavas pagastā - 368
No 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.janvārim iedzīvotāju skaits Valkas novadā
samazinājies par 115 iedzīvotājiem, bet Kārķu pagastā iedzīvotāju skaits palielinājies par 22.

Iedzīvotāju skaita dinamika
(2011.-2019.)
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2.att. Iedzīvotāju skaita dinamika 2011.-2019.g.
Novada iedzīvotāju iedalījums vecuma grupās:
Līdz darbaspējas
vecumam
Darba spējas vecumā
Pēc darba spējas vecuma

pavisam

vīrieši

sievietes

1149 (13,2 %)

609

535

5343 (61,5 %)
2194 (25,3 %)

2772
746

2571
1448

Bērni:
Kopā pavisam 1366, t.sk. vecumā 0-6 gadiem – 535, t.sk. 282 zēni, 253 meitenes, no 7-18
(neieskaitot) gadu vecumam – 831, t.sk. 444 vīrieši, 387 sievietes.
Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc tautības:
Latvieši
6794
78.3%
Igauņi
88
1.0%
Baltkrievi
185
2.1%
Krievi
1190
13.7%
Ukraiņi
172
2.0%
Pārējie
252
2.9%

Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc pilsonības:
LR pilsoņi
7880
90.8%
LR nepilsoņi
645
7.4%
LR pagaidu
0
aizsardzībā
LR bēgļi
LR bezvalstnieki
Pārējie
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0
0
156

1.8%

1.1.2.Demogrāfiskā situācija Valkas novadā
2019. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 72 dzimšanas reģistri, kas gan
ir par 10 vairāk nekā 2018. gadā, tomēr nesasniedz 2016. un 2017. gadu rādītājus, kad gadā tika
reģistrēta 80 bērnu dzimšana. Piedzimušas 35 meitenītes un 37 zēni. 28 (38%) bērni dzimuši,
vecākiem esot laulībā, 44 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par
paternitātes atzīšanu. Visiem 2019. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem
bērniem ir ierakstītas ziņas par tēvu! 18 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 31 gadījumā
bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 - trešie, 5 – ceturtie, 3 – piektie un viens- sestais! 42
jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā, 10 – Valkas pagastā, 4 – Ērģemes
pagastā, 5 – Kārķu pagastā, 6– Vijciema pagastā, 3 – Zvārtavas pagastā, 2 – citās pašvaldībās.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts februārī un novembrī, kad novadā piedzima tikai pa 3
bērniņiem, visvairāk martā – 12 un septembrī - 10!
Pieciem bērniem vecāki
devuši divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem kļuvuši Romia, Īve un Lauris Ūve.
Pa 2 reizēm meitiņām doti vārdi Alise, Rēzija un Rūta, zēniem – Emīls, Gustavs, Kārlis, Ralfs,
Reinis un Valters; pārējie vārdi izvēlēti pa vienai reizei. Joprojām populāri ir latviskie vārdiņi
– Laima, Ieva, Jānis, Mārtiņš.
2019. gadā būtiski samazinājies reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 113 miršanas, kas ir
par 31 mazāk, kā 2018. gadā. Mirušas 58 sievietes un 55 vīrieši. Miruši 65 Valkas iedzīvotāji,
12 Ērģemes pagastā, 5 Kārķu pagastā, 12 Valkas pagastā, 8 Vijciema pagastā, 2 Zvārtavas
pagastā dzīvojušie un 9 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas
gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits “spēka gados”, tādēļ pieaudzis mirušo vidējais vecums.
Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 7 cilvēki, vecuma grupā no 51-60 gadiem - 9, vecuma
grupā no 61-70 gadiem - 12, vecuma grupā no 71-80 gadiem - 45, vecuma grupā no 81-90
gadiem - 29, vecuma grupā virs 90 gadiem – 9 mirušie, bet vecumā 100 un vairāk gadi miruši
2.
Vismazākais mirušo cilvēku skaits ir bijis gaišākajā laikā, pavasara mēnešos – aprīlī – 4,
maijā – 3, vislielākais – gada tumšajos mēnešos – janvārī 17, februārī 12, novembrī 15 un
decembrī 12, savukārt novadam “vismelnākās” dienas bija 2. un 14. janvāris, 5. februāris, 29.
jūlijs, 11. un 28. novembris, kad dzimtsarakstu nodaļā katru dienu tika reģistrēti pa 3 miršanas
gadījumi.
Salīdzinājumā ar 2018. gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 36 laulības, pērn to skaits
pieauga līdz 44 un atgriezās iepriekšējo gadu līmenī. Deviņas laulības reģistrētas baznīcās,
piecas noslēgtas ar citu valstu pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 29 vīrieši un 31 sieviete,
laimi otro reizi mēģinājuši atrast attiecīgi 15 vīrieši un 13 sievietes. Jaunākajiem līgavaiņiem
bija 20 gadi, vecākajam - 84, jaunākajām līgaviņām - 19 gadi, vecākajai - 84 gadi!
Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūnijs, jūlijs un augusts. Maiju
par kāzu mēnesi izvēlējās 3 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas” pāri.
Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 25
reģistros.
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Dzīvesvietas deklarēšana:
Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņas par deklarēto
dzīvesvietu. Dzimtsarakstu nodaļa lemj arī par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Pērn Valkas novadā dzīvesvietu piedeklarējušas 726 personas, t.s. Valkā 511, Ērģemes
pagastā – 49, Kārķu pagastā 30, Valkas pagastā 67, Vijciema pagastā 35, Zvārtavas pagastā –
34.
No Valkas novada 2019. gadā “aizdeklarējušās” 440 personas.
Pieņemti lēmumi par 64 personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Personām un iestādēm izsniegtas 197 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

1.1.3.Nodarbinātība
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1059 personas, jeb 23.68% no darbaspēju vecuma
4472.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī
2019.gada 31.decembrī bija 6.2%, jeb 57808 bezdarbnieki pēc Centrālās Statistikas pārvaldes
datiem par darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajā teritorijā. Zemākais
bezdarba līmenis reģistrēts Rīgas statistiskajā reģionā – 4.3 %, jeb 21 246 bezdarbnieki,
Vidzemes reģionā – 5.9%, jeb 5364 bezdarbnieki, Valkas novadā – 6,2 % jeb 279 bezdarbnieki.
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) datiem:
 Valkas pilsētā 132 cilvēki;
 Ērģemes pagastā 36 cilvēki;
 Kārķu pagastā 18 cilvēki;
 Valkas pagastā 41 cilvēki;
 Vijciema pagastā 18 cilvēki;
 Zvārtavas pagastā 34 cilvēki.
Kopā 279 cilvēki.
Valkas novadā salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, reģistrētā bezdarba līmenis
palielinājies par 0,2% punktiem (no 6,0% uz 6,2%). Joprojām sociālās spriedzes mazināšanai
pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2019.gadā novadā tika realizēts
aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības
pasākumā 2019.gadā Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 4 darba vietas, kopumā 16
bezdarbnieki, (ik pa 4 mēnešiem) no tiem 4 bezdarbnieki pārtrauca dalību pasākumā.

1.1.4.Uzņēmējdarbība
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai.
Novada lauku teritoriju aizņem 58.57 % meži, kas ir pamats mežsaimniecības un kokapstrādes
attīstībai novadā. Otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, galvenokārt piena lopkopība,
graudkopība un kartupeļu audzēšana, taču te blakus tradicionālām nozarēm novadā tiek
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audzētas arī savvaļas govis, ir briežu dārzs. Tāpat novadā pārstāvētās nozares ir meliorācijas
darbu pakalpojumi un ražošana. Kā papildus attīstāmās jomas Valkas novadā ir noteiktas –
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, pārtikas produktu ražošana, ekoloģiskās produkcijas
ražošana, amatniecība, inovatīva otrreizējo izejvielu pārstrāde, derīgo izrakteņu ieguve un
pārstrāde, būvmateriālu ražošana (smilts, smilts-grants, kūdra) un tūrisms.
Valka un Valga kā viena pilsēta divās valstīs nodrošina investorus ar plašākām iespējām
attīstīt savu uzņēmējdarbību un izvēlēties darbaspēku.
Sakarā ar akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem ievērojamajām atšķirībām
Latvijā un Igaunijā, 2016. un 2017. gadā nopietnu izrāvienu piedzīvoja alkoholisko un citu
dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos Valkas pilsētā. Tika atvērti jauni
specializētie alkohola mazumtirdzniecības veikali, kopumā sasniedzot 6 veikalu skaitu.
Attīstoties šai nozarei, tika radītas daudzas jaunas darbavietas. Pateicoties Rūjienas ielas 31
objekta attīstībai (kur darbojas SIA ET Invest zīmola “Alko1000” veikals, “Piiri Hostel”,
vairāki ēdināšanas uzņēmumi), un līdz ar to cilvēku plūsmai, kas ierodas Valkā un Valgā,
pilsētās radies pieprasījums pēc tirdzniecības telpām, īpaši Valkas centrā un tiešā A3
tranzītceļa tuvumā. Uzņēmēji sāk reaģēt uz to, ka pilsētā ieplūst arvien lielākas cilvēku masas,
ko potenciāli ir iespējams aptvert un apkalpot. Tāpat radusies ir liela interese par brīvajām
zemēm autoceļa A3 tuvumā, netālu no Igaunijas robežas, uzņēmējiem šeit saskatot lielas
iespējas attīstīt biznesu.
No citiem lielākajiem uzņēmumiem Valkas novadā ir jāmin kokapstrādes uzņēmums (SIA
“Vārpas-1”), putu polietilēna izstrādājumu un burbuļplēves ražotājs (SIA „PEPI RER”), auto
rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, meliorācijas
darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), siltumenerģijas ražotājs (SIA “Enefit Power
& Heat Valka”), pašvaldības uzņēmums SIA “Valkas Namsaimnieks”, metālapstrāde (SIA
„Akords – 3”). Citi nozīmīgi uzņēmumi Valkas novada ekonomikai ir metālapstrādē SIA
„Valkas MD”, šūšanā (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”, SIA “SPE”), kokapstrādē (SIA
„Folkland Timber”, SIA „Valkas meliorācija”, SIA “Kaide Plus”), būvniecībā (SIA „Valkas
Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA “Valkas Ceļi”, SIA "BRICKWOOD"), autoservisu un
auto rezerves daļu tirdzniecības sektorā (SIA "Ligumss", SIA “DIVI A”, SIA "SKL
Autoserviss, SIA „Animo LTD”, SIA „K”, “Edison”), kā arī dažādu pakalpojumu sniedzēji,
kā, piemēram, SIA „Varikon” un SIA „Valkas Gaisma” (elektroinstalācijas ierīkošana), SIA
"FRK" (vājstrāvu tīklu ierīkošana, apsardzes pakalpojumi). 2018. gadā savu darbību uzsāka
SIA “J&K”, kas ražo un tirgo stipro alkoholu ar zīmolu WALK.
Spēcīgākie uzņēmumi lauku teritorijās: Ērģemes pagastā – ZS “Kalnpierbes”, LPKS
“Ērģeme”, SIA “Enrial Timber”, ZS “Kalnstrīķi-1”, ZS “Dambīši”, ZS “Lejasciņi, ZS “Āres”,
SIA “Vidusceļš; SIA “Keide Plus”; Kārķu pagastā - ZS “Ķiršlejas”, SIA “A.G.V.”, SIA
“Arvore”, ZS “Auri”, ZS „Jasmīni”, SIA “Miteh”; Vijciema pagastā - SIA “Cellīši un
Partneri”, ZS “Piekalnes”, ZS "Jaunpuņģi"; Valkas pagastā - SIA “Valdro Agro”, ZS
“Kalnieši”; Zvārtavas pagastā – Z/S “Avoti”.
2019.gadā turpinājās dažādu projektu uzņēmējdarbības atbalstam īstenošana,
piemēram, ERAF projekts “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Valkā”", kura ietvaros 2016. gadā tika atjaunota Parka ielas 2.kārta un 2019.gadā pabeigts
darbs pie ražošanas teritorijas izveidošanas Varoņu ielā 39A, Valkā. 2019. gadā tika pabeigta
arī projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošana, kura
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ietvaros tika izveidota ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā, un izbūvēt
piebraucamo ceļu īpašumā Cepļa pļavas, Valkā. Papildus 2019. gadā tika uzsākti arī projekta
“Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ietveros
paredzētie būvdarbi - ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pagastā.

3.att. Projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”
ietvaros izveidotā ražošanas teritorija īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā
Valkas novada dome 2019. gadā izdalīja Grantu programmai "Attīstīti uzņēmēju
Valkā!" 5000 EUR, kuras ietvaros tika ieviesti 7 projekti.
Valkas novada dome ir uzsākusi arī vairāku, ar uzņēmējdarbību saistītu Igaunijas –
Latvijas programmas projektu īstenošanu. INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”) mērķis ir radīt kopēju
pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekts tiks
īstenots līdz 2021. gada beigām un tā ietvaros tiešo labumu gūs vismaz 5-10 uzņēmumu
(pakalpojumu sniedzēji, veikali u.tml.). 2019.gadā noslēdzās projekta “Pārrobežu darba tirgus
integrācijas un nodarbinātības veicināšana” īstenošana, kura mērķis bija veicināt pārrobežu
reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību par viņu spēju atrast attiecīgi piemērotu
darbu vai darbinieku, veicināt pārrobežu integrāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējas,
nodrošinot un uzlabojot labāku kvalitāti informācijas piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot
kopīgas nodarbinātības un apmācības, un attīstot konsultāciju pakalpojumus.
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2019. gadā tika uzsākts ELFLA projekta īstenošana, kura ietvaros tiek pārbūvēti grants
ceļi "Liepiņas - Dzelzītes" - 1km, "Sprīdīši - Roņi" - 1km, "Žūri – Skripsti - Sūbri " - 1km,
"Mierkalns - Būdas" - 2km, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
2019.gadā tika uzsākta Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020
projekts “No hobija uz biznesu - uzņēmējdarbības attīstība Latvijas - Krievijas pierobežas
teritorijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 14 partneriem. Projekta mērķis ir aktivizēt
mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus,
tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un
radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos
Latvijā un Krievijā.
Pateicoties lauku partnerības “Ziemeļgauja” projektiem tika atbalstīti dažādi interesanti
uzņēmējdarbības projekti Valkas novadā: SIA "Mūrbūdu sidra darītava" projekts “Sidra
darītavas sulu spiešanas līnijas izveide”, IK Āres 99 projekti “Viesu nama "Ausmas"
renovācija” un “Virtuves labiekārtošana viesu namā "Ausmas"”, SIA Ligumss Woodnex
projekts “Malkas ražošanas uzsākšana”.

1.2. Valkas novada domes juridiskais statuss, izveidošanas gads un struktūra
Valkas novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par
pašvaldībām” kopš 2009.gada jūlija.
Valkas novada domes darbību nosaka Saistošie noteikumi Nr.1. “Valkas novada
pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti 30.07.2009. (ar 2010.gada 28.janvāra saistošo
noteikumu Nr.3, 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.10, 2012.gada 26.janvāra saistošo
noteikumu Nr.4, 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2, 2013.gada 20.jūnija saistošo
noteikumu Nr.13, 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.14, 2013.gada 29.augusta saistošo
noteikumu Nr.16, 2014.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.4, 2014.gada 27.februāra
saistošo noteikumu Nr.11, 2014.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. 17, 2014.gada
30.oktobra saistošo noteikumu Nr.20, 2014.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.23,
2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8, 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu
Nr.16, 2017.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13, 2017.gada 28.decembra saistošo
noteikumu Nr.28, 2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.16, 2019.gada 31.oktobra
saistošo noteikumu Nr.32, 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.6 un 2020.gada 30.aprīļa
saistošo noteikumu Nr.8 grozījumiem).
Valkas novada dome lemj kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Valkas novada
dome atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un finanšu
līdzekļu izlietojumu.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, domē
darbojas 5 komitejas:
 Finanšu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
 Attīstības lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
 Saimniecisko lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
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Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem.

2019.gadā notikušas 12 novada domes sēdes un 4 ārkārtas sēdes. Domes sēdēs pieņemti 347
lēmumi, 4 noteikumi, 9 nolikumi, 42 Saistošie noteikumi.
2019.gadā ir notikušas 12 Finanšu komitejas sēdes - izskatīti 163 jautājumi; 3 Attīstības
lietu komitejas sēdes - izskatīti 6 jautājumi, 1 Apvienoto komiteju sēde - izskatīti 8 jautājumi;
10 Saimniecisko lietu komitejas sēdes - izskatīts 31 jautājums, 2 Saimniecisko lietu komitejas
locekļu sanāksmes un izskatīti 11 jautājumi; 11 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes izskatīti 80 jautājumi; 7 Sociālo lietu komitejas sēdes - izskatīts 21 jautājums.
Komisiju sēdes 2019.gadā:
 12 Dzīvokļu komisijas sēdes;
 15 Administratīvās komisijas sēdes, izskatītas 127 lietas - 5 lietas par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļi piemērošanu nepilngadīgajiem un 122 administratīvo pārkāpumu
lietas;
 13 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes, izskatīti 62
jautājumi;
 12 Zemes komisijas sēdes, izskatīti 329 jautājumi;
 90 Iepirkumu komisijas sēdes;
 1 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēde
un saņemti 23 programmu pieteikumi, 23 interešu programmas licencētas.
 1 Stipendiju piešķiršanas komisija un saņemti 3 iesniegumi un piešķirtas 2 stipendijas;
 8 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes;
 1 Vēlēšanu komisijas sēdes;
 1 Ētikas komisija, izskatīts 1 jautājums;
 13 Reklāmas izvietošanas komisijas sēdes;
 4 Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas sēdes;
 5 Komisijas koku ciršanai ārpus meža sēdes.
2019.gadā Valkas novada domē saņemti un reģistrēti 2658 ienākošie dokumenti un 1547
nosūtāmie dokumenti. Reģistrēti un iesniegti grāmatvedībā 9831 rēķini, 475 Valkas novada
domes līgumi, 1034 ienākošie līgumi. Izrakstītas 50 pilnvaras, 56 izziņas. Izdoti 102 rīkojumi
pamatdarbības jautājumos.
Pārskata gadā Valkas novada domes darbību nodrošina šāda administrācija, kas ir
pašvaldības izpildorgāns un nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu:
 Personāla nodaļa;
 Administratīvi juridiskā nodaļa;
 Grāmatvedības un finanšu nodaļa;
 Attīstības un plānošanas nodaļa: Attīstības un projektu daļa, Teritorijas plānošanas daļa;
 Dzimtsarakstu nodaļa;
 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;
 Siltumapgādes nodaļa;
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Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa;
Saimnieciskā daļa;
Priekšsēdētāja sekretariāts;
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa;
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina
šādi pakalpojumu centri, kas ir pašvaldības iestādes:
 Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde;
 Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde;
 Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;
 Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;
 Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.
Pašvaldības padotībā, atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam, ir šādas pašvaldības iestādes:
 Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”;
 Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija;
 Kārķu sākumskola;
 Ērģemes pamatskola;
 Vijciema sākumskola;
 Ozolu sākumskola (līdz 01.06.2019.);
 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola;
 Valkas Mākslas skola;
 Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;
 Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”;
 Valkas pilsētas kultūras nams;
 Kārķu tautas nams;
 Turnas tautas nams;
 Saieta nams “Lugažu muiža”;
 Vijciema tautas nams;
 Mierkalna tautas nams;
 Valkas novada Centrālā bibliotēka;
 Zvārtavas pagasta bibliotēka;
 Ērģemes pagasta bibliotēka;
 Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka;
 Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka;
 Kārķu pagasta bibliotēka;
 Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
 Valkas pagasta Sēļu bibliotēka;
 Vijciema pagasta bibliotēka;
 Valkas novadpētniecības muzejs;
 Valkas novada bāriņtiesa;
 Valkas novada Sociālais dienests;
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Sociālās aprūpes nams;
Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”;
Vijciema feldšerpunkts;
Ērģemes feldšerpunkts;
Valkas novada Pašvaldības policija;
Valkas novada būvvalde;
Valkas pilsētas šautuve.

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībā SIA „Valkas Namsaimnieks”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” - 25.03 %;
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ZAAO” - 2.95 %.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” t.sk.”Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācija”;
 biedrībā „Latvijas – Igaunijas institūts”;
 biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”;
 biedrībā „Florbola klubs „Valka””;
 biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;
 biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
 biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija””;
 nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;
 biedrībā „Volejbola klubs „Valka””;
 biedrībā „Ziemeļvidzemes volejbola skola”;
 biedrībā “VEF basketbola akadēmija Valkā”;
 biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
 biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”;
 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā “Ziemeļvidzeme”.

13

1.2.1. Valkas novada domes personāls
Valkas novada domes Personāla nodaļa nodrošina vienotu sistēmu personāla uzskaites un
personāla vadības atbalsta jomā, vienotu personālvadības procesu noteikšanu un ieviešanu
pašvaldībā un nodrošina personāla lietvedības kārtošanu domes administrācijai, tās nodaļām un
pašvaldības iestādēm (izņemot izglītības iestādes).
Pārskata gadā Valkas novada domē un tās iestādēs (izņemot izglītības iestādes) 263 amata
vietās faktiski strādāja - 316 darbinieki, no kuriem 66% sievietes un 34% vīrieši. Valkas novada
izglītības iestādēs strādāja 137 pedagogi - 83 pedagogi skolās un 54 pirmsskolās (uz
01.09.2010.).
Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām:
Valkas novada domē un tās iestādēs visvairāk strādā darbinieki vecumā no 50-59
gadiem – 34% un darbinieki vecumā no 60 gadiem līdz 79 gadiem – 29 %. Vecumā līdz 19
gadiem strādā 1 darbinieks, savukārt vecuma grupā no 20-39 gadiem pašvaldībā nodarbināti
20% darbinieku.
līdz 19;
1; 0%

no 60 -79;
96; 29%

no 20-29;
17; 5%

no 30-39;
48; 15%

no 40-49;
56; 17%
no 50-59;
110; 34%

4.att. Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)
Valkas novada pašvaldības darbinieku sadalījums pēc izglītības laika periodā no
2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim:
Augstākā;
108; 42%
Vidējā ;
115; 44%

Maģistrs;
18; 7%
Pamata;
17; 7%

Doktors;
1; 0%

5.att. Darbinieku iedalījums pēc izglītības
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Valkas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs strādā 45 % darbinieku ar augstāko
izglītību un 44% ar vidējo izglītību. Vien 7% darbinieku ir pamata izglītība. Savukārt maģistra
grādu ir ieguvuši 7% darbinieku. Valkas novada domes administrācijā vienam darbiniekam ir
doktora grāds. Lai pilnveidotu darbinieku profesionālās zināšanas, arī 2019.gadā tika
nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana kursos un semināros.
2019./2020 mācību gadā Valkas novadā darbu uzsāka jauna pirmsskolas izglītības
grupa - Vijciema sākumskolas Mierkalna pirmsskolas grupa.
2019.gadā tika reorganizēta Valkas pagasta Sēļu bibliotēka, to pievienojot Valkas
pagasta Lugažu bibliotēkai un piešķirot Lugažu bibliotēkai jaunu nosaukumu Valkas pagasta
bibliotēka.
Pārskata gadā likvidētas trīs pašvaldības iestādes – Sociālās aprūpes nams, ģimenes
atbalsta centrs “Saulīte” un Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka. Izveidota jauna pašvaldības
iestāde – Valkas pilsētas šautuve
2019.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Valkas novada teritorijā tika
nodarbināti 16 cilvēki. Šie cilvēki strādāja kā palīgstrādnieki dažādus darbus Valkas novada
pagastos un Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā.

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
Valkas novada domes 2019.gada pamatbudžets, speciālais budžets, ziedojumu un
dāvinājumu budžets apstiprināti 2019.gada 14.februārī kā Saistošie noteikumi Nr.1, Nr.2 un
Nr.3. Gada laikā ir veikti budžeta grozījumi sakarā ar projektu realizāciju, papildus
finansējumu, izdevumu precizēšanu starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pēdējie
pamatbudžeta un speciālā budžeta grozījumi veikti 2019.gada 27.decembrī kā Saistošie
noteikumi Nr.41 un Nr.42.

2.1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi
Pārskata gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi sastāda 13002661 euro. No kopējiem
budžeta ieņēmumiem 43% sastāda transferti, 39% nodokļu ieņēmumi, 17% ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem, 1% pārējie ieņēmumi.
Klasifikācijas
kods

Finansiālie rādītāji
IEŅĒMUMI KOPĀ

1.0
1000
4000
5000
2.0

8000

9000

2018.gada
izpilde
16373086

2019. gada
plāns ar
izmaiņām
13237234

2019. gada
izpilde
13002661

4964068
4337675
530237

5063724
4453415
524300

5059912
4453414
524169

76156
194459

86009
303467

82329
151766

2638

2650

9706

12264

10251

8960

Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodokļi
Īpašuma nodokļi
Nodokļi par
pakalpojumiem un precēm
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību)
nodevas un kancelejas
nodevas
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10.000
12.000

13.000
3.0

21.300

21.400
4.0
21.100
7.0

17.000
18.000
19.000
6.0
23.000

Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldības) īpašuma
pārdošanas
Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi
Ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi
Pārējie 21.300 grupā
neklasificētie iestāžu par
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
Ārvalstu finanšu
palīdzība
Iestādes ieņēmumi no
ārvalstu finanšu palīdzības
Transferti
No valsts budžeta daļēji
finansēto atvasināto
publisko personu un
budžeta nefinansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldības savstarpējie
transferti

3538

3860

3241

23534

31247

29801

152485

255459

100058

2390192

Ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtie ziedojumi un
dāvinājumi

2254145

2182438

2171752

2129424

2115671

218440

124721

66767

8592

0

0

8592
8811239

0
5615898

0
5607285

5195
8678915

17260
5498562

17260
5489950

127129

100076

100075

4536

0

1260

4536

0

1260

2019.gadā kopējie ieņēmumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies par
3370425 euro jeb 26%.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieauguši par 115739 euro jeb 3%.
Būtisks samazinājums ir valsts budžeta transfertiem 3188965 euro jeb 58 %.
Samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā pārskata gadā tika realizēti un uzsākti ES projekti ar
lieliem naudas līdzekļu ieguldījumiem.
Pašvaldību savstarpējiem transfertiem samazinājums sastāda 27054 euro jeb 27%. No
2019.gada 1.oktobra pašvaldība nesniedz sociālās aprūpes pakalpojumus.
Ieņēmumiem no īpašumu pārdošanas ir samazinājums 52427 euro jeb 52%. Pārskata
gadā pārdoti īpašumi ar zemāku novērtējumu kā iepriekšējā gadā.
2019. gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi 1260 euro, tajā skaitā: 200 euro no
juridiskām personām, 1060 euro no fiziskām personām.
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2.2. Pašvaldības budžeta izpildes analīze pēc ekonomiskajām
klasifikācijas kategorijām
2019. gadā budžeta līdzekļi izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot
budžetā apstiprināto līdzekļu apjomu.
Pārskata gadā pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 17129027 euro.
Klasifikācijas
kods
1100

1200
2100
2200
2300

Finansiālie rādītāji
IZDEVUMI KOPĀ
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas
Komandējumi un dienesta
braucieni
Pakalpojumu apmaksa
Krājumu, materiālu iegāde

2018.gada
izpilde
18194856
4686778

2019.gada
plāns ar
izmaiņām
19076017
4896137

2019.gada
izpilde
17129027
4773228

1323217

1371515

1334121

24661
2607261
1094759

39932
2833846
1178871

27264
2745539
1136070

7990

7422

7160

19278
137498

68605
89031

67783
81682

31

5625

5625

2500
3200

Izdevumi periodikas iegādei
Nodokļu un nodevu
maksājumi
Dotācija biedrībām

4000

Procentu izdevumi

6200

Sociālie pabalsti naudā

170072

154804

149562

6300

Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie pabalsti un
kompensācijas
iedzīvotājiem

71227

64782

63483

102594

137268

137039

24119

4256

4256

7810310
115061
0

8053848
162778
7297

6426144
162775
7296

2400

6400
5100
5200
7200
7700

Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļu iegāde un
izveidošana
Pašvaldību transferti
Starptautiskā sadarbība

2019.gadā kopējie izdevumi salīdzinot ar 2018.gadu ir samazinājušies par 1065829 euro
jeb 6%.
Būtiskākais izdevumu samazinājums pret 2018.gada izpildi ir sekojošām
ekonomiskajām kategorijām:
 pamatkapitāla veidošanai 1384196 euro jeb 21 %, kas saistīts ar ES projektu realizāciju
iepriekšējā pārskata gadā;
 dotācijām biedrībām 55816 euro jeb 68%;
 sociāliem pabalstiem naudā 20510 euro jeb 14%,
 sociāliem pabalstiem natūrā 7744 euro jeb 12%.
Lielākais izdevumu palielinājums pret 2018.gada izpildi ir sekojošām ekonomiskajām
kategorijām:
 atalgojumam 86450 euro jeb 2%, kas saistīts ar pedagogu darba algas paaugstināšanu;
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pakalpojumu apmaksai 138278 euro jeb 5%, kas saistīts ar elektroenerģijas un
siltumenerģijas izdevumu palielinājumu;
krājumu iegādei 41311 euro jeb 4%;
pārējiem pabalstiem un kompensācijām iedzīvotājiem 34445 euro jeb 25%.

2019.gadā ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi sastāda 1217 euro, tajā skaitā:
preces un pakalpojumi 1201 euro, kapitālie izdevumi (bibliotēku krājumu iegāde) 16 euro.

6.att. Pašvaldības budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2018. un
2019.gadā.
Salīdzinot 2018. un 2019.gadā piešķirto finansējumu pašvaldības iestādēm,
izdevumiem atbilstoši funkcionālajam kategorijām atšķirības ir nelielas.
Pārskata gadā finansējuma izlietojumā lielākais īpatsvars 39% apmērā ir ekonomiskai
darbībai, kas saistīts ar ES projektu realizāciju. Izglītības izdevumi no kopējiem izdevumiem
sastāda 22.4%, pašvaldības teritorijas apsaimniekošanai 17.5%, vispārējiem valdības
dienestiem 8%, kultūrai un sportam 6.9%, sociālai aizsardzībai 5.9%.
Vismazākais īpatsvars kopējā struktūrā ir sabiedriskai kārtībai 0,2%, kas ir pašvaldības
policijas uzturēšanas izdevumi un veselībai 0,1%, kas ir divu pagastu feldšerpunktu uzturēšanas
izdevumi.
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2.3. Aizņēmumi un galvojumi
Pašvaldības budžeta finansēšanas daļas analīze
Posteņa nosaukums
Izpilde
Izmaiņas
pārskata
Izpilde
pret
periodā
iepriekšējā
iepriekšējo
pārskata
pārskata
periodā
periodu
Aizņēmumi
3216852
2685482
+531370
Saņemtie aizņēmumi
4979330
4428904
+550426
Atmaksātie aizņēmumi
-1762478
-1743422
+19056
Akcijas un cita līdzdalība
-3500
0
+3500
pašu kapitālā
Kapitāla daļu iegāde
līdzdalībai pārējo
-3500
0
komersantu kapitālā, kuru
+3500
akcijas netiek kotētas fondu
biržās

% pret
iepriekšējo
pārskata
periodu
17
11
1
100

100

Pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu saņemti Valsts kases aizņēmumi par 550426
euro jeb 11% vairāk un atmaksāti aizņēmumi par 19056 euro jeb 1% vairāk.
2019.gadā ar Valsts kasi noslēgti 7 jauni ilgtermiņa aizņēmumu līgumi par kopējo
summu 5589329 euro, no kuriem pārskata gadā saņemti 3303335 euro. Aizņēmumi
nepieciešami, lai turpinātu iesāktos darbus: degradētās teritorijas atjaunošanu, izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošanu, grants ceļu pārbūvi. Vērienīgākais projekts ir Eiropas
Savienības līdzfinansētais Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts
“Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas attīstība”
2019.gadā pašvaldība iegādājusies Ziemeļvidzemes Kooperatīvās Krājaizdevu
Sabiedrības 700 pajas par kopējo vērtību 3500 euro.

2.4. Nekustamā īpašuma novērtējums
2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu
kopsumma samazinājusies par 2567430 euro. Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi bilancē
atspoguļoti to atlikušajā vērtībā.
Aktīvs

Uz pārskata Uz
perioda
pārskata
beigām
perioda
sākumu
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā
45923974
43356544
Pamatlīdzekļi
35766406
38863525
Zeme un būves
30764521
32197735
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
600158
674048
Pārējie pamatlīdzekļi
2483763
2632119
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 819551
1876655
celtniecība

19

Izmaiņas
EUR
(+,-)

-2567430
-3097119
-1433214
-73890
-148356
-1057104

Turējumā nodotie valsts un pašvaldības 856566
nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
78540
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
163307

895393

-38827

78468
509107

Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi

10157568
9655944
324889

4493019
1957451
2632990

+72
-345800
+5664549
+7698493
-2308101

176735

172578

+4157

Pārskata gada būtiskākie darījumi pamatlīdzekļiem:
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve 1865710 euro;
 grants ceļu pārbūve 453588 euro;
 ēku rekonstrukcijas 464756 euro;
 Valkas – Valgas centra teritorijas izveidošana 152541 euro;
 uzskaitē atzīta zeme zem publiskajiem ūdeņiem (atbilstoši Zemes pārvaldības likuma
15.panta 9.daļā noteiktajam) 34969 euro.
Pārskata gada būtiskākie darījumi ieguldījuma īpašumiem:
 degradētās teritorijas atjaunošana Ķieģeļceplis, Valkā 3394467 euro;
 ražošanas ēkas izveidošana Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā 3712668 euro;

 uzskaitē atzīta rezerves zemes fonda zeme (atbilstoši Zemes pārvaldības likuma
17.panta 6.daļā noteiktajam) 654530 euro.

2.5. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos Valkas novada dome uzrāda līdzdalību radniecīgo un
asociēto uzņēmumu kapitālā un citos uzņēmumos īpašumā esošās kapitāla daļas.
Pārskata gadā mainīta līdzdalības uzņēmumu kapitālos uzskaites metode no izmaksu
metodes uz pašu kapitāla metodi.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par
2306978 euro, tajā skaitā samazinājums 40146 euro līdzdalības pārvērtēšanai radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā, palielinājums 2343624 euro līdzdalības pārvērtēšanai asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā, Ziemeļvidzemes Kooperatīvās Krājaizdevu Sabiedrības 700 paju
iegāde par kopējo vērtību 3500 euro.
Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Aktīvs
Uz pārskata
Uz
Izmaiņas
perioda
pārskata
EUR
beigām
gada
( +, - )
sākumu
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā
5519680
3212702
+2306978
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Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1080894

1121040

-40146

4352245

2008621

+2343624

86541

83041

+3500

Līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, pārējie ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi

„Valkas Namsaimnieks” SIA
„Vidzemes slimnīca” SIA

44103055060
40003258333

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība
uz
31.12. 2019.
1080894
4352245

ZAAO SIA

44103015509

83041

2.949

„Ziemeļvidzeme”, kooperatīvā
krājaizdevu sabiedrība

54103119541

3500

1.00

Kapitālsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Līdzdalība
%
100.00
25.033

Valkas novada domei komercreģistrā uz 31.12.2019. ir reģistrēts viens 100 %
pašvaldības uzņēmums SIA „Valkas Namsaimnieks”.
Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības
budžetu nākotnē un neplāno turpmākajos trīs gados veikt ieguldījumus.
Pašvaldības prasības
Aktīvs

Uz pārskata Uz pārskata Izmaiņas
perioda
gada sākumu ( +, - )
beigām

Debitori - kopā

1052581

873749

+178832

Ilgtermiņa prasības
Prasības par ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
finansētajiem projektiem (pasākumiem)

52874

37397

+15477

0
37397

+41968

Pārējās ilgtermiņa prasības

41968
10906

Īstermiņa prasības

999707

836352

-26491
+163355

730037

632967

+97070

2775

0

+2775

Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības
un ES politiku instrumentu
finansētajiem projektiem
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Prasības par nodokļiem
Uzkrātie ieņēmumi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības
Vērtības samazinājums prasībām

180182
25552
378
60783

107676
17210
599
77900

+72506
+8342
-221
-17117

553243

511113

+42130

Bilancē debitoru parādi uzrādīti neto vērtībā, šaubīgajiem debitoru parādiem izveidots
vērtības samazinājums 553243 euro, palielinājums pret iepriekšējo gadu 42130 euro.
Ir veikta debitoru parādu salīdzināšana, izsūtot salīdzināšanas aktus. Ar budžeta
iestādēm atlikumi uz 31.12.2019. salīdzināti Valsts Kases pārskatu programmā. Starpības nav
konstatētas.
Uz pārskata gada beigām uzskaitītas ilgtermiņa prasības 41968 euro pret Centrālo
finanšu līgumu aģentūru par Eiropas Savienības finansētajiem projektiem.
Pārējās ilgtermiņa prasībās uzskaitītas prasības par nekustamo īpašumu atsavināšanu ar
atlikto maksājumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, īstermiņa prasībām ir palielinājums 163355 euro, tajā
skaitā prasības pret kapitālsabiedrību “SIA Valkas Namsaimnieks” 137022 euro.
Uz pārskata gada beigām prasības par nekustāmā īpašuma nodokli sastāda 112967 euro.
Bilances atlikumos ir uzrādītas visas uzskaitītās nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu
summas, salīdzināts ar nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites programmas NINO izdrukām.
Pārskata gadā tika piešķirtas nodokļu atlaides par kopējo summu 8259euro.
Prasības par Iedzīvotāju ienākuma nodokli sastāda 67215euro.
Bilances postenī „Pārējās prasības” uzskaitīta dotācija no izlīdzināšanas fonda par
2019.gadu 53278 euro, AS Krājbankas kontu atlikums 24166 euro (izveidots 100 % uzkrājums)
un prasības saskaņā ar administratīvās komisijas lēmumiem, uzkrājumi ēku apsaimniekošanai.
Pašvaldības saistības
Pasīvs

Uz pārskata
perioda
beigām
Kreditori - kopā
20936282
Ilgtermiņa saistības
18126314
Ilgtermiņa aizņēmumi
17815876
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
310438
Īstermiņa saistības
2809968
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 1062687
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 494236
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
337239
Norēķini
par
darba
samaksu
un 173921
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 181168
maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
91421
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Uz pārskata
gada
sākumu
19823569
13039171
12299329
739842
6784398
3344617

Izmaiņas
( +, - )
+1112713
+5087143
+5516547
-429404
-3974430
-2281930

521623

-27387

687101
176720

-349862
-2799

181287

-119

48559

+42862

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie 117350
avansi
Avansā saņemtie transferti
351946

278829

-161479

1545662

-1193716

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parāds palielinājies par
1112713 euro.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājums ir ilgtermiņa aizņēmumiem. Pārskata gadā
aizņēmumi ņemti, lai turpinātu iesāktos darbus: degradētās teritorijas atjaunošanu, izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošanu, grants ceļu pārbūvi.
Nākamo periodu ieņēmumus uzskaitīti Igaunijas Finanšu ministrijas dāvinājumā
saņemtie pamatlīdzekļi un muitas ēka Valkā.
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem veido uz 31.12.2019. nesamaksāto rēķinu
kopsumma 494236 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājusies par 27387 euro.
Atlikumiem uz 31.12.2018. veikta salīdzināšana ar piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem, ar budžeta finansētajām iestādēm un pašvaldībām atlikumi salīdzināti Valsts kases
sistēmā.
Īstermiņa uzkrātās saistības salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājušās par 349862
euro un atlikums uz gada beigām sastāda 337239 euro, ko veido uzkrātās saistības darbinieku
neizmantotajiem atvaļinājumiem 215595 euro, uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un
sociālās apdrošināšanas maksājumiem 51944 euro, uzkrātās saistības norēķiniem ar
piegādātājiem un darbuzņēmējiem 69700 euro.
Avansā saņemtie transferti uz pārskata gada beigām sastāda 351946 euro, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu samazinājums 1193716 euro, kas saistīts ar samazinājumu saņemtiem
transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem.

Pašvaldības galvojumi
Pašvaldības zembilancē uzrādīti izsniegtie galvojumi privātpersonām studiju kredītiem
un pašvaldības kapitālsabiedrībai kapitālo ieguldījumu veikšanai. Visi galvojumi ir izvērtēti
domes sēdēs, atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par galvojumu piešķiršanu.
2019. gadā nav izsniegti galvojumi. Galvojumu atlikums uz pārskata gada beigām
sastāda 222498 euro. Atlikumi salīdzināti ar kredītiestādēm, kurās sniegti galvojumi.
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3. Komunikācija ar sabiedrību
Pārskata periodā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju
par aktualitātēm novadā un domē pieņemtajiem lēmumiem. 2019.gadā regulāri sagatavotas un
nosūtītas relīzes plašsaziņas līdzekļiem, kā arī paziņojumi. Visa gada laikā sniegtas mutiskas
un elektroniskas atbildes uz ziņu aģentūru un žurnālistu jautājumiem.
2019.gadā sagatavoti 6 domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numuri.
Izdevums ir bezmaksas, tā izdošanu finansē Valkas novada dome.
Informācija par Valkas novada domes darbu bija pieejama arī Valkas novada domes
interneta mājas lapā www.valka.lv. Mājas lapa veidota ērtāka un pārskatāmāka, lai jebkurš
iedzīvotājs varētu ātri atrast nepieciešamo informāciju. Tāpat kā iepriekšējā mājas lapā, arī šajā
ir sadaļas – Pašvaldība, Kultūra, Izglītība, Sports, Uzņēmējiem un Jaunatne. Sadaļā Novads
interesenti var uzzināt īsu informāciju par novadu un tā vēsturi. Sadaļā Sabiedrība tiek publicēta
dažāda informācija, atsevišķi izdalītas Veselības un Sociālo lietu tēmas. Ir pieejama lapas
mobilā versija. Lapā iedzīvotāji var uzdot jautājumus domes speciālistiem, kuri atbildes
sagatavo piecu darba dienu laikā. No lapas: www.valka.lv ir iespēja ērti aplūkot arī
biblioteka.valka.lv, visit.valka.lv, muzejs.valka.lv, visitvalgavalka.com lapas.
Sadaļā „Aktualitātes” regulāri publicēti domes sēdēs izskatāmie jautājumi un pieņemtie
lēmumi, domes oficiālā informācija par pašvaldības darbu un iecerēm, dažādi paziņojumi,
konkursi un citi jaunumi. Iedzīvotāji tika iepazīstināti arī ar domes priekšsēdētāja,
izpilddirektora un domes speciālistu viedokļiem un skaidrojumiem. Lai iedzīvotāji varētu
vizuāli aplūkot nozīmīgākos notikumus, sadaļā „Fotogalerija” regulāri ievietotas foto galerijas
par dažādām oficiālām vizītēm, līgumu parakstīšanu, kā arī dažādiem kultūras, sporta un citiem
pasākumiem. Svarīgs informācijas nodrošinātājs iedzīvotājiem ir vietējais laikraksts
„Ziemeļlatvija”, portāls www.ziemellatvija.lv, portāls www.valka24.lv.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas novada dome
sadarbojās ne tikai ar plašsaziņas līdzekļiem Valkā, bet arī ar medijiem visā Latvijā. Informācija
izplatīta ziņu aģentūrām un interneta portāliem, laikrakstiem, radio un televīzijām. Lai novada
pasākumiem piesaistītu mediju uzmanību īstenotas individuālās mediju attiecības, meklēti
informatīvie atbalstītāji, kā arī noslēgti bartera līgumi par reklāmas izvietošanu Latvijas
reģionālajos izdevumos.
2019.gadā domei bija līgums ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu, pilsētas
pasākumu filmēšanu, 1 sižeta sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas novadu
pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. Lielākajiem novada pasākumiem 2019.gadā Vidzemes TV
veidoja kampaņas, kuras pārraidīja Re:TV. Tika noslēgts līgums ar SIA “Reģionu Mediji” par
Valkas novada pasākumu kalendāra atspoguļošanu laikrakstā “Ziemeļlatvija” 6 reizes gadā. Pie
novada domes ēkas ir izvietota pastkastīte iedzīvotāju sūdzībām un ierosinājumiem. Valkas
novada domes sēdes ir atklātas, un informācija par tām iepriekš tiek ievietota novada mājaslapā.
Domes sēdes materiāli un audio ieraksti ir pieejami novada mājaslapā.

3.1. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā
arī šajā un citos normatīvajos aktos doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rūpējoties par
iedzīvotāju vajadzību un interešu apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā, kultūras, sporta un
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izglītības jomā Valkas novada pašvaldība par vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi
sadarbību ar nevalstisko sektoru. Pašvaldība novērtē sabiedriskā labuma organizāciju nozīmīgo
lomu un esošo veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību pilsētas iedzīvotājiem svarīgu jautājumu
risināšanā.
Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām
un finansiāli atbalsta tās.

4. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Pamatojoties uz 2019.gadā veikto pārbaužu rezultātiem, pašvaldības funkciju
īstenošanas sistēmas darbības uzlabošanai, tiek veikts konsultatīvs un paskaidrojošs darbs ar
atbildīgajiem darbiniekiem par neatbilstību novēršanu. Veikta pašvaldības iekšējo normatīvo
dokumentu izstrāde, aktualizācija un ieviešana.
Uzraudzības un pārbaužu temati 2019.gadā:
 Inventarizāciju rezultātu par 2018.pārskata gadu - par stingrās uzskaites veidlapām
(biļetēm, darījumu apliecinošām kvītīm), materiālo vērtību, t.sk. Pašvaldības īpašumā
esošo transportlīdzekļu degvielas atlikumu un odometru rādījumu, ticamības novērtējums
Valkas novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
 Elektrības pieslēguma jaudu lieluma pamatotības izvērtējums, atbilstoši pieslēguma
izmantošanas mērķiem. Elektrības pieslēgumu jaudas lielumu optimizācija Valkas pilsētas
un Vijciema, Ērģemes, Kārķu pagastos esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
 Sakaru pakalpojumu izmaksu uzraudzība un optimizācija, darbs ar pakalpojumu sniedzēju
par pašvaldībai nepieciešamo sakaru un interneta pieslēgumu veidu un apjomu
izvērtējums; izmantošanas lietderība;
 Uzraudzīta pašvaldības funkciju nodrošināšanai iegādātās degvielas iegādes un izlietojuma
norakstīšanas ieviestā vienotā kārtība;
 Stingrās uzskaites veidlapu – biļešu un darījumu apliecinošo kvīšu lietošanas, uzskaites un
atskaites procesa uzraudzība, pārbaude, salīdzināšana ar LR Valsts ieņēmumu dienesta
datiem par 2019. gadu;
 Degvielas izlietojuma neatbilstību noteiktajiem limitiem vai degvielas atlikumu
neatbilstību salīdzinājumā ar grāmatvedības datiem konstatēšana. Degvielas normu
noteikšana eksperimentāli, atbilstoši noteikumiem “Transportlīdzekļu izmantošanas un
izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”,;
 Veiktas ārkārtas pārbaudes par materiālo vērtību iegādes un izlietojuma pamatotību un
lietderību.
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5. Informācija par lielākajiem notikumiem un paveiktajiem darbiem novadā
5.1. Kultūra
2019. gadā Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
Izglītības un kultūras daļa plānojot savu darbību, tika noteiktas prioritātes, pamatojoties uz
kurām izvirzīti konkrēti uzdevumi. To veikšanai tika pakārtota arī Izglītības un kultūras daļas
darbība budžeta gada ietvaros. Darba efektivitātes un plānošanas pilnveidei tika izmantota,
interneta vidē, visu novada izglītības, kultūras, sporta un jauniešu pasākumu plānotājs, kas ir
funkcionāls un pārskatāms.
Novada kultūras iestādes - kultūras centri veidoja un iedzīvotājiem piedāvāja dažādus
kultūras pasākumus. Kultūras iestādēs darbojās 44 amatiermākslas kolektīvi ar 409
dalībniekiem. Nenovērtējams ir to ieguldījums novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar saviem
iestudējumiem un koncertprogrammām tie piedalījušies novada, reģiona un starptautiskajos
pasākumos. Novada amatiermākslas kolektīvi darbojas, pamatojoties uz Valkas novada domes
nolikumu par “Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbību”.
Dziesmu un deju svētku dalībnieku kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika tautas
mūzikas kapelu, vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu un amatierteātru skates konkursi. Deju kolektīvu vadītājiem notika “Profesionālās kompetences pilnveides kursi”.
Novada kultūras iestādes – kultūras centri veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem dažādus
kultūras pasākumus (novadā kopumā notika apmēram 499 pasākumi, kurus organizēja KN/TN
un IKS nodaļas Izglītības un kultūras daļa), kuri bija strukturēti dažādu auditoriju interešu
apmierināšanai. Tos apmeklējuši 41432 interesenti.
2017. gada 2.februārī Valkas novada domes sēdē tika pieņemta “Valkas novada kultūras
attīstības programma 2016.-2022. gadam”.
Kultūras
jomā kā galvenie veicamie uzdevumi 2019. gadā tika izvirzīti Jāņa Cimzes 205 dzimšanas diena
- Igauņu un latviešu koru diena un Vislatvijas Lāčplēša ordeņu kavalieru mazbērnu saiets.
Latvijas Kultūras ministrija šiem pasākumiem piešķīra EUR 44600.
Nemateriālā kultūras mantojuma Nacionālajā saraksta ierakstīta “Dubultauduma šatieru
segu aušana Ziemeļvidzemē”. Vidzemes plānošanas reģiona Latvijas valsts mežu un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019 piešķīrusi šim projektam
EUR 1055. Bibliotēka darbības diviem projektiem Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīra EUR
1100.
Kultūrizglītības jomā realizējām 2014. gadā aizsākto tradīciju, “Jāņa Cimzes Valkas
rudens lasījumus”. 2019. gada tēma bija “Radošuma resurss izglītības dienaskārtībā”. Lasījumā
piedalījās ar savām pārdomām Evija Papule – 13. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes
komisijas sekretāre. Tēma “Svarīgi par izglītību Latvijā”. Viesturs Celmiņš - sociālantropologs.
V.Celmiņš ir bijis Fulbraita stipendiāts Ņūskūlas Universitātē Ņujorkā un ESRC stipendiāts
Kembridžas universitātē. Šobrīd veic pētījumus pilsētu plānošanas jomā, kā arī lasa lekcijas
Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Tēma “Skola un pilsētvide.” Inga
Dreimane Mg. psych. Tēma “21. gadsimta bērnu audzināšanas izaicinājumi”.
2014. gada
26. jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par Jāņa Cimzes balvas nodibināšanu.
Nolikumā teikts: “Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par
ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā…”. Balvas
piešķiršanas komisija, izskatot izvirzītos pretendentus balvai, nolēma to 2019. gadā piešķirt
bijušajai latviešu valodas un literatūras skolotājai Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, šobrīd Valkas
novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenajai bibliotekārei Unai Grāvei.
Turpinājās novada kultūras iestāžu speciālistu profesionālo zināšanu pilnveidošana
apmācības kursos un pieredzes apmaiņas braucienos pie kolēģiem Latvijā.
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Valkas novadpētniecības muzejs
Valkas novadpētniecības muzeja darbs 2019.gadā tika plānots atbilstoši vidēja termiņa
muzeja Darbības un attīstības stratēģijā 2015.–2019.gadam izvirzītajiem mērķiem un
uzdevumiem un pieejamajiem resursiem.
Muzeja darbības stratēģiskais mērķis:
Saglabājot, pētot, papildinot un popularizējot muzeja krājumu, sekmēt Valkas novada
kultūrvēsturiskā mantojuma apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības attīstībai, izglītībai un
izklaidei.
Pārskata gada prioritātes:
1) Atrisināt jautājumu par papildus telpu piešķiršanu muzeja krājuma glabāšanai;
2) Turpināt veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju
krājuma kopkatalogā;
3) Uzlabot muzeja krājuma pieejamību.
Muzeja krājums:
Muzeja krājumā (uz 2019.gada 31.decembri) glabājas 49 938 vienības. 2019.gadā
krājums papildināts ar 680 vienībām, kas iegūtas dāvinājumu veidā.
Veikta visu jauniegūto muzeālo priekšmetu uzskaite un signēšana, uzrakstītas
jauniegūto krājuma materiālu uzskaites kartītes un tās iekļautas tematiskās uzskaites kartotēkā.
Sastādītas 304 jaunas zinātniskās apraksta kartiņas.
Muzeja krājums pārskata periodā dokumentēts elektroniski, ievadot datus Nacionālā
muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēmā (NMKK) un papīra formātā, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”.
Uz 2020.gada 1.janvāri NMKK ievadīta informācija par 15327 muzeja krājuma
priekšmetiem, kas ir 30,7% no priekšmetu kopskaita. Pārskata periodā NMKK ievadīti
informācijas dati par 774 muzeja priekšmetiem.
Lēni norit muzeja krājuma priekšmetu digitalizācija un attēlu pievienošana datiem
NMKK. Digitālie attēli pievienoti apt. 20% no kopkatalogā ievietotajiem priekšmetiem.
Lai uzlabotu krājuma priekšmetu digitalizāciju, 2019.gadā muzejs iesaistījās ERAF
projektā “Kultūras mantojuma satura digitalizācija” (1.kārta). Projekta ietvaros Kultūras
informāciju sistēmu centra speciālisti veica digitalizācijas procesa fizisko darbu – 650 muzeja
digitalizējamo priekšmetu (šatiera segas, dvieļus, gleznas, liela izmēra dokumentus un
iespieddarbus) fotografēšanu.
2019.gadā konservētas un restaurētas 2342 krājuma vienības:
 Zentas Bebrītes melnbalto fotonegatīvu kolekcija (2338 vienības), VKKF finansējums;
 dzelzs atslēgas ar bronzas pārklājumu (4 vienības), atrastas, arheoloģisko izpētes darbu
laikā, Ērģemes viduslaiku pilī, muzeja budžets.
Muzeja krājuma pārvaldībā turpināta krājuma priekšmetu esības pārbaude. Pārskata
periodā esības pārbaude veikta kalendāru un gadagrāmatu kolekcijai.
Turpināta muzeja krājuma priekšmetu vecā iesaiņojuma (mapes, aploksnes, kastes
u.tml.) nomaiņa pret jaunu bezskābes iesaiņojumu.
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Atrisināts jautājums par papildus telpu piešķiršanu muzeja daļēji atklātās krātuves
ierīkošanai, lai nodrošinātu optimāli labākos krājuma priekšmetu glabāšanas apstākļus.
Krājuma izmantošana:
Atskaites periodā muzeja pamatekspozīcijās, izstādēs muzejā un izstādēs ārpus muzeja
kopā eksponētas 1198 krājuma vienības.
Dažādu nozaru pētnieki, interesenti, skolēni un studenti muzeja krājumu izmanto
pētniecisko darbu, publikāciju un projektu izstrādāšanā. 2019.gadā pētnieciskam darbam
izmantotas 3439 krājuma vienības. No tām Smiltenes ev.lut. draudze baznīcas un draudzes
vēstures izpētei 2019.gadā izmantojusi 451 fotogrāfiju un iespieddarbus par Smilteni.
Pētniecības darbs:
Atbilstoši muzeja pētniecības darba politikai, 2019.gadā turpināta individuālo
pētniecības tēmu izpēte. Veikto pētījumu rezultāti izmantoti dažādās komunikācijas jomās –
izstādēs, izglītojošajās programmās, lekcijās, referātos, tematiskajos pasākumos, metodisko un
uzziņas materiālu sagatavošanā.
Pārskata gadā sagatavoti un realizēti 2 izstāžu plāni un 5 izglītojošo programmu
scenāriji.
Sagatavots referāts “Dzelzceļa loma Valkas saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē”, tas
nolasīts Igaunijas – Latvijas vēstures konferencē “Valga/Valka kā dzelzceļa pilsēta” Valgā.
Ekspozīciju un izstāžu darbs:
Pārskata periodā muzejā apmeklētājiem bija apskatāmas 2 pastāvīgās ekspozīcijas:
“Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība” un
“Valka – Latvijas neatkarības šūpulis” (atklāta 2017.gada 2.decembrī). Atskaites periodā
muzejā eksponētas 7 izstādes, no tām 6 atklātas pārskata periodā. Ārpus muzeja eksponētas 6
izstādes.
Lai veicinātu muzeja krājuma pieejamību, 2019.gadā ar Valsts Kultūrkapitāla finansiālu
atbalstu sagatavota digitālā izstāde “Kolhozu laiks Zentas Bebrītes fotogrāfijās”. Izstāde
veidota no Valkas novadpētniecības muzeja krājumā esošajiem fotogrāfes Zentas Bebrītes
(1924–2014) melnbaltajiem fotonegatīviem. Izstādē digitālā formātā apkopots fotomateriāls,
kas uzņemts laika posmā no 1960. līdz 1985.gadam galvenokārt Valkas rajona kolhozos
“Padomju Latvija”, “Draudzība” un “Palsmane” (tagad Smiltenes novada Bilskas un Palsmanes
pagastos).
Komunikācija ar sabiedrību:
Atskaites periodā muzejs apmeklētājiem bijis pieejams 2047 stundu gadā, no tām 513
stundas ārpus regulārā darba laika. Tūrisma sezonā (15. maijs – 30. septembris) tika nodrošināta
muzeja pieejamība arī sestdienās un svētdienās.
Muzeja apmeklējumu skaits 2019.gadā – 5804.
Muzejs piedāvājis: 7 muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros, tās
kopā novadītas 36 reizes, kopējais dalībnieku skaits – 718;
10 muzejpedagoģiskās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa, tās kopā novadītas 34 reizes,
dalībnieku skaits – 647.
Muzejs iesaistījies projektā “Skolas soma”.
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Pārskata gadā muzejā norisinājās 8 tematiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam
dažādas mērķauditoriju grupas.
Muzejs aktīvi iekļāvās Starptautiskās Muzeju nakts - 2019 pasākumu organizēšanā,
piedāvājot apmeklētājiem pasākumu „Caur laikiem...”.
Informācija par muzeju tiek izplatīta interneta vidē: muzeja mājas lapā
www.muzejs.valka.lv, portālā www.muzeji.lv, www.skolenuekskursija.lv un sociālajos tīklos
(portālos www.draugiem.lv, www.facebook.com). Muzeja mājas lapā pamatinformācija par
muzeju un tā piedāvājumu ir pieejama arī angļu, igauņu un krievu valodās.
2020.gadam izvirzītie prioritārie uzdevumi muzeja misijas realizēšanai:
1) Uzsākt darbu pie jaunas, daļēji atklātas krātuves iekārtošanas ēkā Semināra ielā
27A, Valkā;
2) Turpināt veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju
krājuma kopkatalogā;
3) Iekārtot un atklāt izstādi muzejā “Muzejs un laiks”, sagatavot publikāciju sēriju
“Valkas novadpētniecības muzejam – 50;
4) Rekonstruēt muzeja parka apgaismojumu.
Valkas novada bibliotēkas
Valkas novadā darbojas Valkas novada Centrālā bibliotēka un 6 pagastu bibliotēkas.
Pamatrādītāji :
Bibliotēka

1
2
3
4
5
6
7

Valkas pilsētas
Ērģemes
Ērģemes pag.
Turnas
Kārķu
Vijciema
Zvārtavas
Valkas pagasta
Kopā

Aktīvo
lietotāju
skaits
1505
157

t.sk.
bērni līdz
18
448
25

Apmeklētāju t.sk.
Izsniegums
kopskaits
bērni līdz
18
24668
8709
41595
2187
370
8535

71
182
125
114
210
2364

9
38
44
13
28
605

1266
2323
2265
1349
2520
36578

45
782
339
54
126
10425

4543
5385
3502
2888
8278
74726

Valkas NCB aktīvi darbojusies attīstības plānā izvirzītā mērķa – attīstīt Valkas novadā
dinamisku un daudzveidīgu kultūras dzīvi, nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,
stiprināt kopienas piederības sajūtu – sasniegšanā. Pārskata periodā organizēti 94 tematiskie
pasākumi bērniem un pieaugušajiem, 64 izstādes dažādām mērķauditorijām, veidota
mērķtiecīga sadarbība ar citām pilsētas kultūras, izglītības iestādēm un biedrībām, izstrādāti un
realizēti divi VKKF finansēti projekti, pilnveidotas 11 darbinieku profesionālās prasmes,
apmeklējot nozares apmācības, seminārus, konferences u.c. turpinātas bērnu lasīšanas
veicināšanas aktivitātes un programmas “Bērnu rīti”, “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”,
“Grāmatu starts”, “Skaļās lasīšanas sacensība”.
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Pārskata periodā Valkas novada bibliotēku darbību var raksturot ar trīs vārdiem –
optimizācija, sadarbība, radošums.
Ar Valkas novada domes 2019. gada 29. augusta lēmumu Nr. 11-4.§ “Par Ērģemes pagasta
Omuļu bibliotēkas likvidāciju” ar 1. oktobri tika likvidēta Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka.
Tā bija viena no trim Ērģemes pagasta bibliotēkām.
Ar Valkas novada domes 2019. gada 31. oktobra lēmumu Nr. 14-28.§ “Par Valkas pagasta
bibliotēku reorganizāciju” tika mainīts Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas nosaukums uz
“Valkas pagasta bibliotēka” un Valkas pagasta Sēļu bibliotēka tika reorganizēta par Valkas
pagasta bibliotēkas nodaļu. Abās vietās tika saglabāta bibliotekāro pakalpojumu sniegšana,
kuru veic viens pilnas slodzes darbinieks, nosakot dalīto darba laiku nedēļā – 3 dienas Valkas
pagasta Sēļos un 2 dienas Valkas pagasta Lugažos.
Valkas novada Turnas bibliotēkā no 1. aprīļa tika samazinātas bibliotēkas vadītājas darba
slodze uz 0,6. Bibliotēkas apmeklētāji tiek apkalpoti trīs dienas nedēļā.
Labas sadarbības rezultātā tapuši vairāki interesanti pasākumi.
Valkas ESIP sadarbībā ar Valkas novada pašvaldību un viesu namu “Ausmas” 9. maijā
organizēja pārgājienu “15 labi darbi Eiropas Savienības ceļā”, kura mērķis bija iepazīstināt
skolēnus ar 15 dažādiem objektiem Valkā un Valkas novadā, kas tapuši ar ES piešķirto
finansējumu 15 gadu laikā, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts.
Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļai (un tās grāmatu čemodānam Čemiņam) sadarbībā J.
Cimzes Valkas Mūzikas skolu tapa literāri muzikāls pasākums – kora klases audzēkņu koncerts
“Reiz bija”, kurā skanēja dziesmas ar izcilā latviešu dzejnieka O. Vācieša vārdiem.
Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa kopā ar Valkas novada Tūrisma un informācijas
biroju izveidoja un vadīja interešu grupu “Kam tā miga tiks?”, kas maijā darbojās ierasto
mācību stundu vietā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 5.–11. klašu skolēnu projektu dienu “Ja
Tu dari, tad Tu vari!” ietvaros. Interešu grupā tika apgūta skatuves māksla, aktiermeistarība,
noformēšana un tapa izrāde par diviem lāčiem, kas dala migu, kas bija stāsts par dvīņu pilsētām
Valku un Valgu.
Valkas NCB novadpētniecības darba popularizēšanā organizēts biedrības “Aleksandra
Pelēča lasītava” izdotās valcēnieša Kārļa Bisenieka grāmatas “Ar mugursomu” atvēršanas
pasākums “Vakarēšana ar Akmeni” 17. oktobrī.
Trešais vārds – radošums – spilgti izpaudies darbā ar bērniem.
Valkas NCB līdz šim nebijis pakalpojums – bibliotekāre nodrošināja mentora atbalstu
latviešu valodas apguvei remigrācijas projekta dalībniekam.
Valkas NCB Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja turpina ieviest BIS
ALISE piedāvāto automātisko inventāra numuru piešķiršanas veidu – inventāra numurs ir
vienāds ar svītrkodu.
Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas aicinājums ar lasīšanu interesantā veidā aizrauties
arī vasarā radošajās piektdienās kopā ar trimdas latviešu bērnu žurnālu “Mazputniņš”.
Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkā noticis Helovīnu tusiņš, kurā ciemos ieradusies
raganiņa.
Kārķu pagasta bibliotēkā Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījumi notikuši ar apslēpto
dārgumu meklēšanu.
Valkas novada piecas bibliotēkas – Valkā, Ērģemē, Kārķos, Vijciemā un Zvārtavā – jau
otro gadu iesaistījās Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”, īstenojot
Mazā Pūčulēna skoliņu.
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Valkas NCB realizēti projekti:
Projekta
nosaukums

Ap Latvijas
simtgadi
savītās
grāmatas

Finansētājs

VKKF

Finansējuma
apjoms

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

600 EUR

Tika noorganizētas piecas
tikšanās ar autoriem D.
Rukšāni, I. Baueri, V.
Mašnovski, Z. Zustu, un
ornitologu A. Bušu
pieaugušo un bērnu
auditorijām.

atbalstīts

500 EUR

Dzejas dienās Valkā
viesojās dažādu tautību
dzejnieki no Latvijas,
Igaunijas un Turcijas,
demonstrējot dzejas spēju
vienot klausītājus.

atbalstīts

atbalstīts

Dzeja bez
robežām un
valodas
barjeras

VKKF

15 labi darbi
Eiropas
Savienības
ceļā

Valkas NCB
budžets,
Valkas Jāņa
Cimzes
ģimnāzija,
Ērģemes
pagasta
pārvalde. LR
Ārlietu
ministrija

Pārgājiena mērķis bija
iepazīstināt 2. klases
skolēnus ar 15 dažādiem
objektiem Valkā un Valkas
novadā, kas tapuši ar ES
piešķirto finansējumu kopš
Latvija ir ES.

LR Kultūras
ministrija
LNB Bērnu
literatūras centrs
Valkas NCB
budžets

Katrai vecuma grupai
ieteiktās grāmatas lasa un
vērtē bērni, jaunieši, arī
pieaugušie.
mērķis ir veicināt
lasītprasmi un interesi par
grāmatām, vienot lasītājus
un rosināt diskusijas par
grāmatām, sekmēt
augstvērtīgas literatūras
izplatību.

Bērnu,
jauniešu un
vecāku žūrija
2018

Atbalstīts/
neatbalstīts
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Projekts
“Mūsu mazā
bibliotēka”

Lasīšanas
veicināšanas
programmā
“Grāmatu
starts”

Izdevniecība
“Liels un mazs”

Veicināt 4–8 gadīgu bērnu
interesi par literatūru un
ilustrāciju, kā arī rosināt
bērnus uz dažādām
radošām nodarbēm.
Pieejama darba burtnīca ar
uzdevumiem bērniem.

LNB Atbalsta
biedrība
Valkas novada
dome

Organizēt Mazā Pūčulēna
skolu, kurā tiek iesaistīta
lasīšanā visa ģimene,
piedāvātas radošas un
attīstošas nodarbības, kā arī
rosināts, lai arī turpmāk
bibliotēku durvis
visjaunākajiem, 3–4 gadus
veciem, lasītājiem ir
atvērtas.

150 EUR

5.2. Sports
Ir aizvadīti sporta un jaunatnes 2019. gada plānotie pasākumi. Pie jau ierastajiem
pasākumiem pievienojušies arī daži jauninājumi - Kuiteņu Maldonis, kas tika organizēts
sadarbībā ar biedrību “Meža taku skrējieni”, pludmales volejbola turnīrs Robežtirgus ietvaros,
kā arī slēpošanas sacensības Zvārtavas pagastā “Zvārtavas apļi”.
2019. gada sākumā slēpotājiem nodrošināta nepieciešamā infrastruktūra “Sedaskalnos”
un slidotājiem Valkas pilsētas stadionā tika uzliets ledus. Turpinoties pieprasījumam pēc
Valkas pilsētas šautuves, tika iegādāti papildus kaujas ieroči, lai šautuves apmeklētājiem varētu
piedāvāt dažādu sortimentu. Nozīmīga loma Valkas pilsētas stadiona attīstībā ir Valkas novada
Bērnu – jaunatnes sporta skolai, kas 2019. gada izskaņā ievācās stadiona telpās, un turpmāk arī
būs tiešā veidā atbildīga par stadionu.
Apkopojot visus sporta pasākumu datus, kopumā dalībnieku skaits ir palicis iepriekšējo
gadu robežās, atsevišķiem pasākumiem ir neliels kritums, bet citi atkal pulcējuši lielāku
apmeklētāju skaitu.
Ērģemes pagastā aktīvi norisinās galda spēļu sacensību cikls, kas piesaista vidēji virs 50
dalībniekus katrā posmā. Aktīvi tiek attīstīti arī šautriņu turnīri, bet lielāko skaitu dalībnieku
izdevies piesaistīt Lieldienu skrējienā. Lielākais ieguvums noteikti ir piesaistītais projekts, lai
atjaunotu un uzlabotu Ērģemes Petanka halli, kur tiek organizētas gan vietēja, gan starptautiska
līmeņa sacensības.
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7.att. Petanka sacensības Ērģemes pagastā
Kārķu pagasta lielākie sporta pasākumi ir Badīgais Cepšu Ķīsis, Lāčplēšu skrējiens
apkārt Kārķiem un Vecgada kauss volejbolā. Kārķos vietējie sportisti regulāri pulcējas sporta
zālē, lai aizvadītu basketbola treniņus.
Vijciema pagastā šogad atgriezās Valkas novada rudens sporta spēles. Lielākie aizvadītā
gada pasākumi ir pagasta Ziemas sporta diena un Sporta svētki augustā. "HK Vijciems"
veiksmīgi startē Valmieras olimpiskā centra organizētajos hokeja turnīros, kur izcīnījis divas
bronzas medaļas, kā arī Vijciemā pie skolas tika liets ledus un organizētas sacensības. Zvārtavas
pagastā tiek organizēti zolītes, novusa turnīri kā arī aizvadītas slēpošanas sacensības.
Valkas pagasta sportisti pirmdienās pulcējas Valkas BJSS zālē, kur aizvada treniņus
dažādos sporta veidos. Populārākie pasākumi - Spēļu diena, Sieviešu dienas zolītes turnīrs,
Vasaras sporta spēles, kā arī jauninājums – Auto orientēšanās.
Pagastu sporta organizatori piedalās arī lielāko un apjomīgāko Valkas novada sporta
pasākumu organizēšanā, kā arī komplektē novadu komandas uz novada sporta spēļu
sacensībām.
Skriešanas seriāls "Optimists" turpina pulcēt ievērojamu dalībnieku skaitu un
aizvadītajā gadā tika realizēts projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā”, kur dalībniekiem bija iespēja noteikt savu ķermeņa masas indeksu un mieloties
ar sirdij veselīgiem našķiem. "Optimists" ir Valkas novada populārākais sporta pasākums
2019.gada sezonā pavasarī reģistrēti 531 unikālie dalībnieki, bet rudeni 406 dalībnieki.
Ar kaimiņpilsētas Valga kolēģiem veiksmīga sadarbība noritēja tādos pasākumos kā:
“Latvijas – Igaunijas skrējiens”, skrējiens “Valga - Valka”, Pedeles laivu rallijs, kura ietvaros
tika aizvadīts arī SUP polo turnīrs, kā arī starptautiskais turnīrs jaunajiem futbolistiem “Valkas
– Valgas kauss futbolā”. Noteikti jāpiemin, ka "BorderCup" organizatoriem arī šogad izdevās
veiksmīgi sadarboties ar igauņu kolēģiem un florbola turnīru organizēt uzreiz divās halles.
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8.att. Skriešanas seriāls "Optimists"
Sadarbojoties ar volejbola klubu “Valka”, tika noorganizēts novada atklātais
čempionāts volejbolā vīriešiem. Volejbola kluba aktīvisti vasarā organizēja "Valka Beach"
pludmales volejbola posmus.
Sadarbojoties ar florbola klubu “Valka”, noorganizējām novada atklāto čempionātu
florbolā. Florbola klubs patstāvīgi arī organizē florbola turnīru "BorderCup", kas pulcē viesus
no Somijas un Krievijas.
Sadarbībā ar badmintona klubu “Lotos”, kopīgi noorganizēts novada čempionāts
badmintonā, kurā piedalījās arī spēlētāji no Igaunijas. Badmintona kluba pārstāvis Vjačeslavs
Baskovs organizē arī Starptautisko dubultspēļu turnīru.
Sporta dzīve Valkas novadā ir ļoti aktīva un iespējas ir plašas. Pasākumi sagatavoti labā
līmenī. To pierāda arī fakts, ka pasākumus apmeklē ļoti kupls dalībnieku skaits.

5.3.Izglītība
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un
pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni,
veic pašvaldības kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
organizatoriskos jautājumus. Veido kultūrvidi, organizē un īsteno izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes jomu darbību un iniciatīvu noteiktu mērķu sasniegšanai.
2019. gadā IKSJ nodaļā strādāja 3 vecākie speciālisti, 13 speciālisti, 5 fiziskā un
kvalificēta fiziskā darba veicēji. Darbinieku darba vietas atrodas dažādās domes ēkās un novada
teritorijā.
IKSJ nodaļa nodrošina Valkas pilsētas stadiona (Rīgas ielā 41) un multifunkcionālā
jauniešu iniciatīvu centra (Semināra ielā 27) darbību. IKSJ nodaļas pārraudzībā ir pagastu
sporta organizatoru darbs.
2019.gadā tika veiktas organizatoriskas izmaiņas IKSJ nodaļas pārraudzības struktūrās.
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu šautuves (Rīgas ielā 41) darbu, 2019.gada
28.februāra domes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot iestādi “Valkas pilsētas šautuve”. Iestādi
vada kvalificēts vadītājs – šaušanas instruktors. Šautuvē notiek nodarbības Valkas novada
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Bērnu – jaunatnes sporta skolas ložu šaušanas programmas audzēkņiem, Valsts policijas,
zemessardzes, jaunsardzes dalībniekiem.
Ar 2020.gada 1.janvāri Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas administrācija
tika pārcelta uz stadionu un līdz ar to sporta skola pārņēma stadionu savā pārraudzībā un
atbildībā. Atbrīvotā ēka Semināra ielā 27 turpmāk tiks izmantota Valkas novadpētniecības
muzeja krātuves vajadzībām.
IKSJ nodaļa izveidojusi un uztur elektronisko pasākumu kalendāru Valkas mājas lapā
(sadaļa Pašvaldība – Visi notikumi).
IKSJ nodaļas speciālisti aizpilda statistikas pārskatus sporta jomā, kultūras jomā
(Latvijas kultūras karte), jaunatnes lietu jomā.
IKSJ nodaļa darbojas ievērojot 2018. gada 31. maijā apstiprināto “Valkas novada
izglītības attīstības programmu 2018.-2022. gadam” un 2017. gada 27. februārī apstiprināto
“Valkas novada kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”. 2018. gadā uzsākts darbs
pie jaunatnes lietu programmas izveides.
2019. gadā IKSJ nodaļa sagatavoja domes sēdes 46 lēmumprojektus.
IKSJ nodaļa iesaistījās izglītības un kultūras iestāžu tīkla optimizācijas procesā – slēgta
Ozolu sākumskola, izveidota Vijciema sākumskolas pirmsskolas grupa Mierkalna tautas namā,
apvienotas Valkas pagasta Sēļu un Lugažu bibliotēkas izveidojot Valkas pagasta bibliotēku,
slēgta Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka.
IKSJ nodaļa organizēja 15 sēdes, kurās pieņēma lēmumus par profesionālās pilnveides
programmām, izglītojamo gada sasniegumu stipendiju piešķiršanu, amatiermākslas vadītāju
darba slodzes un samaksas lielumu, sporta laureāta nominācijām, Cimzes balvas piešķiršanu.
IKSJ nodaļa sagatavoja novada studējošo stipendiju piešķiršanu, tika piešķirtas 2
stipendijas. Notika novada interešu izglītības programmu izvērtēšana, apstiprinātas 23 interešu
izglītības programmas, kas tiek realizētas Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā "Mice" un 1
cita interešu izglītības programma.
IKSJ nodaļa nodrošina Valkas novada kā sadarbības partnera darbību Eiropas
Savienības finansētajos projektos:
1.Veicot projekta koordinatora pienākumus:




“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
Nr. 8.3.5.0/16/I/001;
"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", Nr. 8.3.2.2/16/I/001;
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PUMPURS,
Nr. 8.3.4.0/16/I/001;

2.Atbalsta un konsultatīvi iesaistās:





“Nodarbināto
personu
profesionālās
kompetences
pilnveide”,
Nr. 8.4.1.0/16/I/001;
“Kompetenču pieeja mācību saturā”, Nr. 8.3.1.1./16/I/002;
“Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu
attīstībai”, Nr. 8.3.2.1./16/I/002;
„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, Nr. 8.1.2.0/17/I/025;

3.Sadarbojas un darbinieki ir iesaistīti:


PROTI un DARI!, Nr. 8.3.3.0./15/I.001;
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Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā,
Nr. 9.2.4.2/16/I/035;
IKSJ nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas „Latvijas skolas soma”
realizēšana Valkas novadā.

5.4. Attīstības un plānošanas nodaļa
5.4.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana
Attīstības nodaļa ik gadus izstrādā un ievieš Eiropas Savienības un valsts līdzfinansētos
projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Valkas novada teritorijā, tas ir, autoceļu
(grantsceļu) un ielu pārbūvē un atjaunošanā, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojuma
uzlabošanā, nodarbinātības veicināšanā.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, Valkas novada dome kopš 2016.gada
līdzfinansē Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības
attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums
2019.gadā bija EUR 5000. Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
ietvaros tika līdzfinansētas 7 projektu idejas. Informācija par Grantu programmu “Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tika sniegta 2019.gada 8.aprīļa seminārā, kurā tika aicināti
piedalīties visi interesenti. Par programmu sniedzām informāciju arī konsultējot individuāli un
atbildot elektroniski un telefoniski.
Attīstības un plānošanas nodaļa konsultēja novada uzņēmējus un biedrības projektu
iesniegumu sagatavošanā iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” LEADER
izsludinātajā atlases kārtā.

5.4.2. Attīstības un plānošanas dokumenti
2019.gada 31.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas
plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. Paziņojums par grozījumu izstrādes uzsākšanu tika
nosūtīts atbilstošajām valsts institūcijām un tām tika lūgts izsniegt nosacījumus grozījumu
izstrādei. Informācija arī tika publicēta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS) un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv.
2019.gada 30.maijā, ar domes lēmumu, tika nodota publiskai apspriešanai
lokālplānojuma daļai no nekustamajam īpašumam “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 94880010023, pirmā redakcija. Attiecīgie paziņojumi tika publicēti
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv.
Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 5.jūnija līdz 9.jūlijam.
2019.gada 25.jūlijā, pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās un atzinumu saņemšanas,
Valkas novada dome pieņēma lēmumu par lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu.
2019.gada 29.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par lokālplānojuma otrās
redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Attiecīgie paziņojumi tika
publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā
www.valka.lv. Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 5.septembra līdz 3.oktobrim. Pēc
publiskās apspriešanas beigām lokālplānojuma Vides pārskats tika nosūtīts Vides pārraudzības
valsts birojam, atzinuma saņemšanai. Atzinums tika saņemts 2019.gada 7.novembrī. Tika
veikti papildinājumi vides pārskatā, saskaņā ar saņemto atzinumu.
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2019.gada 27.decembrī Valkas novada dome apstiprināja lokālplānojuma galīgo
redakciju. Lēmums publicēts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS),
“Latvijas Vēstnesī” (13.01.2020.) un pašvaldības mājaslapā. Sistēmas publiskā daļa redzama
www.geolatvija.lv
2019.gadā izsniegtas 22 izziņas par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam.

5.4.3. Zemes pārvaldība
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. punktam, ir uzsākts darbs ar “Rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes gabalu izvērtējumu un izskatītu jautājumu par konkrētu zemes vienību
reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Izvērtējuma tabula 06.04.2017. joprojām publicēta Valsts zemes dienesta mājas lapā
(http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana).
2019.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti
33 pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 7 nekustamiem
īpašumiem.
Kopš 2017.gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu
maiņu un aktualizāciju tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas
sistēmā. Šī uzdevuma pildīšanai ir izskatīti iesniegumu, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas
mērķu aktualizācija.

5.4.4. Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija
Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu plānu aktualizācijas. Kapu plāni, ar kapu
pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2019. gadā un
iepriekšējā gadā.
Uzreiz pēc Kapusvētkiem Valkas pilsētas kapos notika kapsētu apsekošana, ar mērķi
noskaidrot nekoptās kapavietas. Informācija par nekoptajām kapavietām publicēta Valkas
novada domes mājaslapā http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/kapsetas-1.
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5.4.5. Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu
skaits ir 13591, no tās zemei – 8012, ēkām – 5579.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2019. gadā sastāda 545055.87 EUR.
Par 2019. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis – 524266.10 EUR, (no tā
7168.99 EUR nokavējuma nauda).
tai skaitā:
Nekustamā īpašuma
veids

Samaksāts, EUR
Aprēķināts, EUR par 2019.gadu
par 2019.gadu
(kārtējie maksājumi, tai
sk. nokavējuma nauda)

Samaksāti parādi EUR
(par iepriekšējiem
periodiem, tai sk.
nokavējuma nauda)

Zeme
ēkas, mājoklis

393192.81
131073.29

19631.19
13305.65

363947.04
127382.22

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2020. sastāda EUR
112967.38, nokavējuma nauda EUR 34023.04, kopā EUR 146990.42.
2019. gadā izsūtīti 59 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavoti
37 lēmumi par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un nodoti Tiesu
izpildītājiem – parādu piedziņai.
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 2 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi. Regulāri tiek sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu,
atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem un fizisku un juridisku personu iesniegumiem.
Veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām
personām, piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi 6925.23 EUR apmērā.
Visa gada laikā, novada nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek veikta datu
aktualizēšana, atbilstoši, Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.
Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs iesniegts 1 kreditora prasījums
maksātnespējas lietā. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir iesniegti 4 kreditora
prasījumi mantojumu lietās.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2020. gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2019. gadu. Papildus
aprēķinātā summa sastāda 14857.14 EUR.

5.4.6.Projekti
Valkas novada dome 2019. gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 6 287 599,94 EUR un 2019. gadā saņemtais
ES fondu līdzfinansējums ir 493 949,79 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2019.gadā turpināja darbu pie ES 2014. – 2020.gada
programmēšanas perioda ietvaros uzsākto projektu ieviešanas (1 Kohēzijas fonda projekta
ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstības jomā Valkā, 4 Eiropas reģionālās attīstības fonda
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projektu (divas ražošanas ēku Valkā un vienas Kārķu pagastā būvniecība, Izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana, 2 Eiropas Sociālā fonda projektu veselības un slimību profilakses, un
deinstitucionalizācijas jomā, 9 LEADER projektu, 3 Interreg Latvijas – Igaunijas pārrobežu
sadarbības programmas projektu uzņēmējdarbības veicināšanas, pilsētas vides sakārtošanas un
tūrisma attīstības jomā, 1 Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas jomā, 1 LIFE programmas projekta, 1 Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta, 4 citu ES programmu līdzfinansētie projekti)
un uzsāka darbu pie ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām
projektu atlase kārtām izstrādes (2 ERAF SAM 3.3.1.projektu izstrādes - Ausekļa ielas posmā
no Rūjienas līdz Ausekļa 56 pārbūve un jaunas ražošanas ēkas būvniecība Valkā).
Visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes (PII) ir iesaistījušās Eiropas un
valsts līdzfinansētā programmā “Piens un augļi skolai”. Programmas ietvaros bez maksas trīs
reizes mācību nedēļā visu novada PII un skolu 1.-9.klašu skolēni var saņemt pienu un augļus.
2019.gadā par Skolas pienu ir saņemta 9 832 EUR ES un valsts budžeta dotācija.
Ir uzsākts darbs pie Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai, un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” izstrādes. Projekta kopējās izmaksas plānotas
EUR 73712, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 64 097,22. Saskaņā ar Ministru kabineta
01.06.2016 rīkojumu Nr.310 un Ministru kabineta 13.10.2015 noteikumu Nr.593
11.3.apakšpunktu, minimālie iznākuma rādītāji šai projekta idejai ir 1 jauna darba vieta,
nefinanšu investīcijas EUR 33 578 apmērā un vismaz 1 komersants kā labuma guvējs. Iepriekš
minētajiem kritērijiem atbilst Ausekļa ielas posms no Rūjienas ielas līdz Ausekļa ielas 56
numuram, kura atjaunošanai ir uzsākta būvprojekta izstrāde.
2019. gadā tika pabeigta Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas,
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas teritorijas
izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” īstenošana. Projekta mērķis bija 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
ietvaros 2016. gadā veikta Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta). 2018. gadā uzsākta jaunas
ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un teritorijas labiekārtošana
degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta kopējās izmaksas 3 836 395,64
EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3 286 368,03 EUR un neattiecināmās izmaksas 550 027,61
EUR. 2 595 572,35 EUR ir ERAF finansējums, 137 412,65 EUR valsts budžeta dotācija un
Valkas novada domes līdzfinansējums 553 383,03 EUR attiecināmajām izmaksām un 550
027,61 EUR neattiecināmajām izmaksām.
2019. gadā tika pabeigta vēl viena 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošana –
“Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”, kura ietvaros tika
izveidota ražošanas teritorija īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā un izbūvēts piebraucamais ceļā
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īpašumā “Cepļa pļavas”, Valkā. Projekta kopējas izmaksas 3 422 980,39 EUR, t.sk.,
attiecināmas izmaksas 2 339 171,28 EUR un neattiecināmas izmaksas 1 083 809,11 EUR. 1
239 422,70 EUR ir ERAF finansējums, 62 371,47 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas
novada domes līdzfinansējums 1 037 377,11 EUR attiecināmajam izmaksām un 1 083 809,11
EUR neattiecināmajam izmaksām.
2019. gadā tika uzsākts un vēl joprojām tiek īstenots 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
projekts “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu
pagastā”. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Bazalts” par būvdarbu veikšanu. Projekta
ietvaros no 2019. līdz 2020. gadam plānota ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā
“Zaļkalni”, Kārķu pag., Valkas novads. Projekta kopējas plānotās izmaksas 1 402 282,57 EUR,
t.sk., attiecināmas izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās 364 529,77 EUR. 208 182,70
EUR ir ERAF finansējums, 262 141,23 EUR ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts
budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 545 186,60 EUR no attiecināmajām
izmaksām.
Kopējais plānotais finansējums pašvaldības grantsceļu pārbūvei programmēšanas
periodā no 2014-2020 gadam bija 1,07 milj. EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 10%
Valkas novada domes līdzfinansējums). Ar šīs programmas līdzfinansējumu tika veikta grants
seguma autoceļu pārbūve, prioritāri, kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi
visu piecu novada pagastu teritorijās.
2019.gadā tika veikta ceļa posmu Zvārtavas (ceļš Mierkalns - Būdas), Vijciema (ceļš
Žūri – Skripsti), Ērģemes (ceļš Liepiņas – Dzelzītes) un Valkas pagastos (ceļš Sprīdīši – Roņi)
pārbūve .
2019.gada augustā, Valkas novada dome iesniedza Satiksmes ministrijai Valsts autoceļu
pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plāna 2020. – 2022.gadam valsts
budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai „ Tranzīta ielas Valkas
pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūve un tranzīta ielu posmā
no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta seguma atjaunošana”.
Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalās projektā “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas tika iesniegts darbības programmai „Izaugsme un
nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Starp partneriem ir noslēgts
sadarbības līgums. Projekta ietvaros plānota Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošana
un 2018.gadā SIA “Konvents” pabeidza būvprojekta izstrādi, bet būvdarbus 2019.gadā
neizdevās uzsākt, jo būvdarbu iepirkumā zemākā piedāvājuma izmaksas pārsniedza projekta
attiecināmo izmaksu summu un pamatojoties uz jaunajiem noteikumiem Latvijā par Valsts
kases aizdevumiem, pašvaldība izmaksām, kas pārsniedz projekta attiecināmās izmaksas,
aizņēmumu nevar saņemt. Būvdarbus plānots uzsākt 2020.gadā.
Valkas novada domes kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 117647 euro,
tai skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 euro un nacionālais publiskais finansējums - 17647
euro.
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Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Baibu Vorobjevu pabeidza
ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā” aktivitāšu ieviešanu projekta pirmajos trīs gados. Projektam būs vēl 3 gadus
turpinājums, tikai ikgadējais finansējums būs mazāks, bet precīzu informāciju par finansējumu
un aktivitātēm zināsim šī gada martā.
Laikā no 2017.gada līdz 2019.gadam projektā iesaistījušies 1881 unikālie dalībnieki (ja
persona piedalās vairākos pasākumos, tā par katru reizi aizpilda dalībnieka anketu, bet tiek
uzskaitīta 1x). Visvairāk apmeklētās aktivitātes ir ķermeņa masas indeksa noteikšana un
veselīgo našķu baudīšana pēc skriešanas seriāla “Optimists”, peldēšana Valkas un visu pagastu
skolu sākumklašu skolēniem, vingrošana senioriem un vingrošana sēdoša darba darītājiem.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
īstenošanu. Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot
uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros 2018. gadā veikti vērienīgi remontdarbi
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas abos korpusos. Raiņa ielas korpusā radītas 3 mūsdienīgas
multifunkcionālas telpas un IKT laboratorija, savukārt Ausekļa ielas korpusā izveidotas 4
mācību telpas, atjaunots viens gaitenis un sanitārais mezgls. Tāpat Raiņa ielas korpusam
iegādāti 3 mācību klašu mēbeļu komplekti un IKT laboratorijas aprīkojums, Ausekļa ielas
korpusam – 5 mācību klašu mēbeļu komplekti. Abos skolas korpusos mācību telpas aprīkotas
ar 7 moderniem IKT komplektiem. Projekta ietvaros 2019. gada janvārī pabeigti vērienīgi
internāta pārbūves darbi. 2019. gada jūnijā notika internāta atklāšanas pasākums. Internāts
aprīkots ar modernām un funkcionālām mēbelēm. Projekta kopējās izmaksas ir 2 662 048.75
EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 1 467 520 EUR, bet neattiecināmās izmaksas –
1 194 528.75 EUR. 1 247 392 EUR ir ERAF finansējums, 66 038.40 EUR ir valsts budžeta
dotācija pašvaldībām, Valkas novada domes līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām ir
154 089.60 EUR, bet neattiecināmajām izmaksām – 1 194 528.75 EUR.
2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec” tika noslēgts līgums
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III
kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības
un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 2018. gadā izbūvēti kanalizācijas
pašteces un spiediena tīkli pilsētas centra iedzīvotājiem un ielās ar lielāko privātmāju
iedzīvotāju skaitu, kā arī izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, paralēli nomainot vecos ūdens tīklus.
Izbūvēti jauni ūdensvadi posmos, kur dzeramais ūdens nebija pieejams. Būvdarbi norisinājās
vairākās Valkas pilsētas ielās – Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka,
Smilšu, Strautu un Zvaigžņu ielā. Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171m
apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā.
Šobrīd noris aktīva pieslēgšanās centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Projekta
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kopējās izmaksas ir 1 412 148.65 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 659 251.05 EUR,
bet neattiecināmās izmaksas – 752 897.60 EUR. 422 790 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums,
pašvaldības finansējums attiecināmajām izmaksām ir 236 461.05 EUR, bet neattiecināmajām
izmaksām – 752 897.60 EUR.
2019. gadā tika uzsākts projekts “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”.
Projekts ir iesniegts programmā: 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” - 2. kārtā. Projekta mērķis ir jaunu sociālo
pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei
un integrācijai sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks izveidoti četri jauni pakalpojumi:
1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
(Tālavas iela 33, Valka);
2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas
iela 3E, Valka);
3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka);
4. Jauniešu mājas pakalpojums (Varoņu iela 40, Valka).
Ir noslēgti 3 līgumi par būvprojektu izstrādi 4 objektos. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
655 971,00 EUR, no tām 520 446,50 EUR ir ERAF līdzfinansējums, 37 128, 85 EUR ir
Snieguma rezerve, 24 598,91 EUR ir Valsts budžeta dotācija. Pašvaldības finansējums ir
73 796,74 EUR.
Valkas novada dome ir saņēmusi arī WIFI4EU “Voucheru” jeb atbalstu no Eiropas Komisijas
15 000,00 EUR apmērā. Šo “Voucheru” jāizmanto publiska WI-FI tīkla izveidei Valkas
novadā. Šajā gadījumā plānots WI-FI tīklu izveidot Valkas JC ģimnāzijas sporta hallē, Valkas
JC ģimnāzijā un tās dārzā. WI-FI pakalpojumi šajā teritorijā būs pieejami ikvienam novada
iedzīvotājam un apmeklētājam, tie būs bez maksas un bez ierobežojumiem.
LEADER
LEADER projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un projekti tiek iesniegti
un tālāk virzīti finansējuma saņemšanai no biedrībām "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" un
“No Salacas līdz Rūjai”:
1. Sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs “Petanks”” tika uzsākts un vēl joprojām tiek
īstenots projekts “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”. Projekts
tiek realizēts “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Valkas novads, kur šobrīd atrodas kluba
ziemas sporta halle. Projekta ietvaros tiek labiekārtota esošā ēka, telpās ir veikts
kosmētiskais remonts, pārvilkta elektrība, salabota jumta seguma daļa, zem kuras
atrodas petanka laukumi, nomainīti logi un durvis, kā arī ir iegādāts infrasarkanais staru
sildītājs. Projekta kopējās izmaksas ir 28 709,44 EUR, kur 90% jeb 25 838,50 EUR no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA
līdzfinansējums un 10% jeb 2870,94 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums.
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2. Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Valkas novada pašvaldības Kārķu
brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana”. Projekta ietvaros ir
veikta logu un durvju nomaiņu DEPO ēkai, kā arī iegādāts apkures katls un
ugunsdzēsības inventārs (šļūtenes, spiedvada atslēgas, šļūteņu turētājus, stobrus, ūdens
savācējus, spiedvadus, darba apģērbu (siksnas, ķiveres un cimdus), kaprona trosi,
degvielas kannas, ķēdes motorzāģi u.c.). Projekta kopējās izmaksas ir 16 986,80 EUR,
kur 90% jeb 13 500,00 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas
Savienības ELFLA līdzfinansējums un 10% jeb 1500,00 EUR ir Valkas novada domes
līdzfinansējums, kā arī neattiecināmās izmaksas 1986, 80 EUR.
3. Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Mūsdienīga projektora un gaismu
necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei”. Projekta ietvaros ir iegādāts
un uzstādīts moderns projektors, kā arī iegādātas un uzstādītas 14 gaismu necaurlaidīgas
žalūzijas. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5274,39 EUR, tai skaitā ELFLA
finansējums ir 4746,95 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada
domes līdzfinansējums ir 527,44 EUR jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.
4. Valkas novada dome ir uzsākusi projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu
pēdām”. Projektā tiek izveidota taka ar zvēru pēdu un putnu spārnu izzinošiem
elementiem, tā plānota uz zemes gabala “Lustiņdruva”. Projekta teritorijā tiks uzstādīta
dēļu laipa 94 metru garumā. Gar laipas malām 10 informatīvi elementi par dažādu zvēru
pēdām, kas dzīvo Lustiņdruvā un 1 atraktīvs stends par apkārtnē dzīvojošo putnu spārnu
lielumu izzināšanu. Lai meža izzināšanu un iešanu padarītu atraktīvāku, plānotas arī 3
brīvdabas konstrukcijas ar šķēršļu elementiem. Projekta kopējās plānotās attiecināmās
izmaksas ir 8250,00 EUR, no kurām 90% jeb 7425,00 EUR no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb 825,00 EUR ir Valkas novada domes
līdzfinansējums.
5. Valkas novada dome ir uzsākusi projektu “Atpūtas un rotaļu laukuma
labiekārtošana Kārķu pagastā”. Projekta ietvaros plānota esošo rotaļu elementu
demontāža un pārvietošana, esošo elementu atjaunošana, jaunu atpūtas solu uzstādīšana,
drenāžas izbūve, bruģētu celiņu izveide, apgaismojuma izveide, sajūtu takas ierīkošana,
volejbola laukumu sakārtošana un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir 37 539,50 EUR, no kurām attiecināmas ir 15 000,00 EUR, kur
90% jeb 13 500,00 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums
un 10% jeb 1500,00 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums, kā arī
neattiecināmās izmaksas 22 539,50 EUR.
6. Sadarbībā ar biedrību “Radošā grupa “Lugaži”” īstenots projekts “Aušanas
aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču
kopai “Vijums””, kura ietvaros iegādātas platās sviru stelles ar aprīkojumu, aušanas
darbarīki un rombveida pakaramie izstādes darbu iekārtošanai. Projekta mērķis ir
veicināt kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu,
popularizēt latviskās amatprasmes aušanā, pilnveidot brīvā laika pavadīšanas un
mūžizglītības iespējas Valkas novada bērniem, jauniešiem un citiem aušanas
interesentiem, iegādājoties aušanas aprīkojumu Valkas novada Bērnu un jauniešu
interešu centra “Mice” aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”.
Projekta attiecināmās izmaksas ir 2 621.80 EUR. Eiropas Savienības Eiropas
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Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 2 359.62 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums
262.18 EUR.
7. Sadarbībā ar biedrību “Vijmalieši” īstenots projekts “Brīvā laika pavadīšanai
paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”,
kura ietvaros iegādātas jaunas hokeja formas (krekli un getras) hokeja komandai
"Vijciems" un ierīkots āra trenažieru laukums Valkas novada Vijciema pagasta
sākumskolas teritorijā. Projekta mērķis bija pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas
vietējiem iedzīvotājiem. Projekta attiecināmās izmaksas ir 11 337,70 EUR. Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90
% no attiecināmajām izmaksām jeb 10 203,93 EUR un Valkas novada domes
līdzfinansējums 1 133,77 EUR.
8. Valkas novada dome uzsākusi projekta “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas
pagasta Saieta namam "Lugažu muiža” īstenošanu, kura ietvaros plānots iegādāties
14 elektroenerģiju taupošu LED starmešus/prožektorus un papildus aprīkojumu.
Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas gaismas aparatūras ierīkošana, lai
nodrošinātu vietējo iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu veiksmīgu,
kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi, attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi
veicinot Valkas pagasta Saieta nama "Lugažu muiža" kā Valkas pagasta centra attīstību.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6 997,43 EUR. Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 6 297,69 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums
699,74 EUR.
9. Sadarbībā ar Valkas ģimnāzijas vecāku biedrību uzsākta projekta “Tautas tērpu iegāde
Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” īstenošana, kura ietvaros
plānots atjaunot TDK "Vainadziņš" un TDK "Vendīgs" tautas tērpus. Projekta mērķis
ir iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju
kolektīviem, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu
interesi par tautas kultūras mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko
identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību. Projekta attiecināmās izmaksas ir 7 569,11
EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 6 812,20 EUR un Valkas novada
domes līdzfinansējums 756,91 EUR.
Valkas novada dome piedalās trīs Interreg Igaunijas – Latvijas programmas
līdzfinansēto projektu ieviešanā:


Sadarbībā ar Valgas pagasta valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”).
Projekta mērķi ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu
pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu
kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā;
(2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un
palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un
uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu
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privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas –
Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome.
Projekta kopējās plānotās izmaksas 5 303 109.34 EUR EUR, t.sk., ERAF finansējums
2 999 999,98 EUR. Valkas pašvaldības kopējais budžets projekta ir 3 184 343.01 EUR,
no kurām Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289.19 EUR un valsts
budžeta finansējums EUR 88 899.36. 2019. gadā tika uzsākti Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas Centra būvdarbi, kurus plānots pabeigt līdz 2020. gada decembrim. Papildus
2019. gadā tika uzsāktas arī projekta mārketinga aktivitātes – izstrādā ValgasValkas
mājas lapa https://visitvalgavalka.com/lv/.


Kā projekta partneris Valkas novada dome ir iesaistījusies projektā “Zaļā dzelzceļa
līnija - bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā
tūrisma maršrutā” (“Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge
Railway lines through environmentally responsible tourism route”), kur vadošais
partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija. Projekts tika īstenots caur INTERREG
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmu 2014 – 2020. Projekts 2019. gada
oktobrī tika pabeigts. Projektā plānotais budžets aktivitātēm Valkas novadā bija EUR
34 225,00, t.sk., ERAF līdzfinansējums 85% jeb EUR 29 091,25, Valkas novada domes
līdzfinansējums 15% jeb EUR 5133,75.



Valkas novada dome bija viens no projekta «Pārrobežu darba tirgus integrācijas un
nodarbinātības veicināšana» partneriem. Projekta vadošais partneris ir Latvijas
Nodarbinātības valsts aģentūra, projekta partneri Eesti Töötukassa, Valgas pilsētas
valde un Valkas novada dome.
Projekts tika ieviests divus gadus un 2019.gadā projekta ietvaros tika pabeigta pētījuma
par pārrobežu darbaspēka mobilitāti izstrāde, noorganizēti pasākumi darba devējiem
(divas Valgas-Valkas uzņēmēju brokastis Valkā un Valgā, Uzņēmēju sporta dienas
Valgā), pasākumi darbiniekiem un darba meklētājiem (Livonijas darba tirgus Valgā un
Valkā), semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību u.tml., izdoti
informatīvā laikraksta “Darbs Valgā – Valkā” trīs numuri, noorganizēti divi mācību
braucieni uzņēmējiem ( uz Kurzemi aktīvā tūrisma pakalpojuma sniedzējiem un uz Setu
zemi Igaunijā amatniekiem un mazajiem ražotājiem).

Valkas novada dome kā vadošais finansējuma saņēmējs, uzsāka Interreg Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta no “No hobija uz biznesu”
ieviešanu. Projekts tiks ieviests laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam. Projektā
ir 6 partneri no Latvijas un 6 partneri no Krievijas. Plānotājās aktivitātēs tiek iesaistīti
mājražotāji (tirdziņi, apmācības, diskusijas), kā arī notiek tirdzniecības vietu labiekārtošana –
Valkas novads iegādājās 5 teltis un vienu pārvietojamo tirdzniecības namiņu, kurus tirgotāji jau
izmantoja Ziemassvētku tirdziņa laikā.
Valkas novada dome ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA)
projektā „PROTI un DARI!”, kas tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas
ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir
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motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno
NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā. Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām,
kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas laiks
pagarināts līdz 2020.gada beigām. Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 11 mērķa grupas
jauniešus, kopējais pieejamais finansējums 17 206,20 EUR. Līdz 2019. gada decembrim
projektā iesaistīti 7 mērķa grupas jaunieši.
2019. gadā turpinās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE
2015 apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām projekts LIFE LOCAL
ADAPT (Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā / Integration
of climate change adaption into the work of local authorities). Projekta vadošais partneris ir
Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija); projekta partneri ir Helmholtz-Zentrum Geesthacht
Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH, Department Climate Service Center
Germany (Vācija), Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Austrija), Sächsisches
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Vācija), Ústav výzkum globální změny
AV ČR, v.v.i. (Čehija) un Valkas novada domes. Projekta uzdevums mūsu pašvaldībai ir
veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata
pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām
noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot
un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un
demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā,
nacionālā un starptautiskā līmenī. Projekta kopējās izmaksas ir 51 210,00 EUR, t.sk.,
programmas finansējums 30 270 EUR, valsts budžeta finansējums 16 400 EUR un Valkas
novada domes līdzfinansējums 4 540 EUR. 2019. gadā Valkas novada domes pārstāvis
piedalījās projekta ikgadējā sanāksmē Prāgā, Čehijā. Valkas novada domes pārstāvji apmācību
vizītes ietvaros apmeklēja projekta partnera reģionu Austrijā. 2019.gadā tika pabeigta Valkas
novada pašvaldības Vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģija 2018.-2030.gadam un
stratēģijas monitoringa sistēma.

5.5.Tūrisms
2019.gads tūrisma jomā Valkas pilsētā un novadā bija bagāts ar notikumiem un
pasākumiem.
Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja organizētais 17.Lielais labdarības
Robežtirgus, kā jebkuru gadu izvērtās par garšīgāko un gaidītāko pavasara pasākumu gan
tirgotāju, gan tirgus apmeklētāju vidū. Kopumā dalībai 2019.gada Robežtirgū pieteikušies 320
tirgotāji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, kā arī ar savu dalību Robežtirgū pagodināja pārstāvji
no Ungārijas vēstniecības Latvijā. Tērpušies tradicionālajos Ungārijas tērpos, viņi tirgus
apmeklētājus cienāja ar Ungārijas gardumiem un vīniem. Iegūtos līdzekļus no tirdzniecības
ziedoja 17.Lielā labdarības Robežtirgus apstiprinātajam mērķim. Par tirgū iegūtajiem
līdzekļiem tika iegādāti gaismas rotājumi, kas tumšajā gada laikā izrotā pilsētas parkus un
skvērus. Savukārt „Rotary” labdarības loterijas ienākumi tika novirzīti soliņu un atkritumu urnu
uzstādīšanai Strautu ielas pagarinājumā.
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9.att. 17.Lielais labdarības Robežtirgus Valkā-Valgā
Veiksmīgi notikuši arī citi ikgada Valkas novada TIB kooperācijas un lauku tūrisma
speciālistes organizētie pasākumi – Kūku konkurss, kur ar savām kūku cepšanas prasmēm
sacenšas Valkas novada kūku cepēji, kā arī konditori no citiem novadiem. Lauku balle, kurā
tiek godināti Valkas novada lauku uzņēmēji un īpašumu saimnieki. Ikgada pieredzes apmaiņas
brauciens starp Valkas novada tūrisma uzņēmējiem. Kā arī Ziemassvētku tirdziņš, kas
pirmssvētku laikā pulcēja mājražotājus un amatniekus, kuri piedāvāja iegādāties dāvanas un
mielastu svētku galdam.
Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs, esot VTA (Vidzemes Tūrisma
asociācijas) biedrs, ik gadu aktīvi piedalās asociācijas rīkotajos pieredzes apmaiņas braucienos,
konferencēs, valdes sēdēs. Arī 2019.gadā kopā ar citiem VTA biedriem Valkas novada TIB
ņēma dalību 26.Starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2019”, kur 3 izstādes dienās
prezentēja Valkas pilsētas, Valkas novada un Valkas/Valgas piedāvātos tūrisma pakalpojumus,
aktīvā tūrisma iespējas, kā arī vietējo ražotāju produkciju. Interese par Valkas novada stendu
bija ļoti liela. Tūrisma izstādes dalībnieki interesējās par piedāvātajiem Tūrisma maršrutiem,
lielākajiem pasākumiem, kā arī atzinīgi novērtēja Valkā ražoto stipro dzērienu „Walk” garšu
un augsto kvalitāti. Atgriezeniskā saikne no dalības izstādē bija jūtama 2019.gada tūrisma
sezonā, jo liela daļa tūristu, kas apmeklēja Valkas novada TIB, pieteica ekskursijas, izbrauca ar
sliežu velosipēdiem un viesojās “Walk” stipro dzērienu ražotnē atzina, ka informāciju ieguvuši
tūrisma izstādē-gadatirgū „Balttour 2019”. Septembrī VTA biedriem tika sniegta iespēja
iepazīties ar Hiiumaa salu Igaunijā un tās militāro un industriālo mantojumu un to lomu salas
tūrisma piedāvājumā. Tika apmeklēti arī – Tūrisma salidojums Ērgļos, VTA valdes sēde Olainē,
kā arī Latvijas Kultūras mantojuma balvas pasniegšanas pasākumā Latvijas nacionālajā
mākslas muzejā tika apbalvota un sveikta Valkas novada etnogrāfiskā sēta “Ielīcas”.
Pirmo gadu Valkas novada TIB piedalījās Latvijas Tūrisma gadatirgū, kas 2019.gadā
norisinājās Madonā pilsētas svētku ietvaros. Dalība šajā pasākumā ļāva iepazīstināt ar Valkas
novada Tūrisma piedāvājumu Madonas un tās apkārtnes iedzīvotājus un viesus, kuri vasaras
laikā brauca iepazīt mūsu pilsētu un tās piedāvātās iespējas klātienē.
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020
ietvaros tika īstenots projekts “Green Railways”, kura ietvaros radītie sliežu velosipēdi tika
nodoti Valkas novada TIB pārraudzībā. 2019.gada tūrisma sezonā tie guva ļoti lielu interesi un
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pieprasījums pēc izbraucieniem bija visas vasaras garumā, kopā ap 800 braucēji. Zaļo dzelzceļu
projekta ietvaros tika izveidotas informatīvās plāksnes par dzelzceļa attīstību Valkā, Latvijā,
par Valkas pilsētu, kā arī par pašu „Green Railways” projektu. Šīs plāksnes tika izvietotas Vecās
dzelzceļa stacijas ēkas pirmā stāva logu ailēs, tādējādi padarot ēku vizuāli pievilcīgāku. Projekta
informatīvais stends tika uzstādīts arī uz Rīgas ielas pie dzelzceļa pārbrauktuves. Šī paša
projekta ietvaros pie Valkas novada TIB tika uzstādīts velosipēdu pašapkalpošanās stends ar
darbarīku komplektu un riepu pumpi. Projekta ietvaros tika apmeklētas vairākas konferences
saistībā ar projekta virzību un Latvijas un Igaunijas dzelzceļa attīstības vēsturi.

10.att. Projekta “Green Railways” ietvaros radītais sliežu velosipēds Valkā
Valkā, 11.novembrī norisinājās pasākums „Varonība aiz ūsām”, kura ietvaros Valkas
pilsētas militārie bunkuri pilsētas iedzīvotājiem un viesiem parādījās jaunā gaismā un ļāva bez
maksas ielūkoties ikdienā slēgtajā slepenajā objektā. Pateicoties pasākuma organizatoriem,
bunkuri tika nodrošināti ar elektrības padevi. Sadarbībā ar Lauku ceļotāju un Vidzemes Tūrisma
asociāciju, Valkas novada TIB iesniedza pieteikumu Militārā mantojuma projektam, kas tika
apstiprināts un nodrošina, ka 2020.gadā tiks izveidotas divas informatīvās plāksnes pie Valkas
militārajiem bunkuriem.
Valkas TIB izveidoja un piedāvāja vairākus maršruta plānus gan Valkas pilsētā, gan
Valkā/Valgā, gan arī Valkas novadā un Valgas apriņķī dažāda vecuma un interešu grupām.
Sadarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju izveidoti un piedāvāti Latvijas skolām ekskursiju
plāni Valkas un Valgas pilsētās ar programmas “Latvijas Skolas Soma” atbalstu. Tika
sagatavoti arī vairāki individuālie un grupu ekskursiju plāni, kad uz Valkas pilsētu pieredzes
apmaiņā pieteikušies citu pašvaldību pārstāvji, pensionāru klubi, kā arī individuālie ceļotāji un
ceļotāju grupas.
2018./2019. mācību gadā Valkas novada TIB aicināja uz biroju pirmskolas un
sākumskolas grupu un klašu bērnus. Viesošanās laikā bērni tika iepazīstināti ar tūrisma biroja
darbību, galvenajiem pienākumiem, un tā piedāvājumiem. Bērni dalījās ar to, kas patīk mūsu
pilsētā, ar ko lepojas un ko rādītu/stāstītu pilsētas viesiem. Katram bērnam tika izsniegts Valkas
novada TIB izveidots jauns informatīvais buklets par Valku. Lasām-pētām-darām grāmata
“Valka-Mūsu pilsēta”, kas tapa sadarbībā ar Valkas novada centrālo bibliotēku ir labs veids, kā
iepazīstināt ar Valkas pilsētu un novadu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas bērnus un
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radīt piederības sajūtu savai pilsētai. Šo piedāvājumu izmantoja Valkas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes “Gaismiņa”, “Pasaciņa” un “Pumpuriņš” grupas, kā arī Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas, Ērģemes pamatskolas, Kārķu sākumskolas klases.
Valkas novada TIB labprāt iesaistās VJCĢ organizētajās projekta dienās, karjeras
dienās, ēnu dienās, kur iepazīstina ar tūrisma biroja darbību un tūrisma jomu Latvijā kopumā.
Ik gadu Valkas novada TIB sadarbībā ar Valkas Mākslas skolu dāvā skaistu pārsteigumu
Tūrisma un informācijas biroja apmeklētājiem, dāvinot Valkas Mākslas skolas bērnu un
skolotāju veidotos suvenīrus. Šos suvenīrus atzinīgi novērtē arī Kārķu organizētās “Dabas
bodītes” apmeklētāji. Kārķu tirdziņš “Dabas bode” ir sirsnīgs pasākums, kur katru gadu ņem
dalību arī Valkas novada TIB ar Valkas novadu raksturojošiem suvenīriem.
Valkas novada TIB jaunais kooperācijas un lauku tūrisma speciālists ir apzinājis un
iepazinis visus Valkas novada tūrisma uzņēmējus, mājražotājus, lai veidotu kopīgu Valkas
novada garšas piedāvājumu. Šim mērķim tika izveidots, vietējā amatnieka veidots koka stends,
kuru, piepildītu ar Valkas novadā ražoto produkciju Valkas novada TIB pārstāvis prezentēja
“Maardilaat” tirgū Helsinkos, Somijā. Valkas novadā ražotā produkcija tika atzinīgi novērtēta.
Tika aktualizēts izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts, apzināti esošie un jaunie
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, papildināta informācija Valkas novada tūrisma mājaslapā
visit.valka.lv, kā arī sagatavota informācija INTERREG EST-LAT projekta “Valgas-Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros izveidotajai Valkas un Valgas kopējā tūrisma
mājaslapai www.visitvalgavalka.com.
Visa gada garumā tiek papildināts un atsvaidzināts Valkas TIB suvenīru klāsts.
2019.gadā tika izveidoti jauni suvenīri – magnēti un pildspalvas robežpilsētu Valku/Valgu
raksturojošo robežstabu veidolā. Aktualizēti, atjaunoti un papildināti tūrisma informatīvie
bukleti tūrisma birojā.
Valkas TIB turpina līdzdarboties dažādos projektos – “Green Railway”, fonds “1836”,
INTERREG EST-LAT projekts “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība.

5.6. Būvvalde
Publiskajā pārskatā apkopotas ziņas, kas raksturo būvniecības procesu Valkas un
Strenču novadu administratīvajās teritorijās 2019. gadā. Valkas novada būvvalde (turpmāk –
Būvvalde) 2019.gadā turpināja nodrošināt būvniecības procesa tiesiskuma funkcijas arī Strenču
novadā. Tāpat kā iepriekšējos gadus, Būvvaldes pārstāvji pieņem un konsultē Strenču novada
iedzīvotājus katru otro un ceturto mēneša trešdienu Strenču novada domē.
Analizējot Būvvaldes 2019.gada datus, konstatēts, ka gada laikā Būvvalde izsniegusi 52
būvatļaujas. No tām - Strenču novadam 13 būvatļaujas (25%), Valkas novadam 39 būvatļaujas
(75%).
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1.grafikā uzskatāmi parādīts, ka 2019. gadā izsniegto būvatļauju skaits ir palicis
iepriekšējā līmenī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, t.i. izsniegto būvatļauju skaits nav nedz
samazinājies, nedz palielinājies. Skatoties pēdējos trīs gadus procentuāli, 70% no visām
izsniegtajām būvatļaujām ir Valkas novadā un 30% - Strenču novadā.
Lielākā daļa būvatļaujas tika izdotas tieši autoceļu un lauksaimniecības nedzīvojamo
ēku būvniecībai. Būvatļaujas lauksaimniecības nedzīvojamo ēku būvniecībai izdotas
galvenokārt jaunai būvniecībai. Liela daļa no izsniegtajām būvatļaujām izsniegtas viena
dzīvokļa māju būvniecībai.
Būvvalde 2019. gadā sastādījusi 43 aktus būvju pieņemšanai ekspluatācijā. Strenču
novadā – 12 (28%), bet Valkas novadā 31 aktu (72%).
50

35

45

30

40
35

25

30

20

25
20

15

15

10

10

5

5
0

0
2015

2016

2017

2018

2019

2015

Sastādīto aktu par būvju pieņemšanu
ekspluatācijā salīdzinājums pa gadiem

2016

2017

2018

2019

Sastādīto aktu par būvju pieņemšanu
eksplutācijā salīdzinājums pa gadiem un
novadiem
■ Valkas novads ■ Strenču
novads

Grafikos redzams, ka sastādīto ekspluatācijā pieņemšanas aktu skaits ir audzis par 33%,
salīdzinot ar 2018. gadu. Ekspluatācijā pieņemto būvju skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
ir strauji audzis.
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2019. gadā visvairāk ekspluatācijā pieņemti autoceļi, pēc tam seko meliorācijas būves
un viena dzīvokļa mājas.
Būvvalde veikusi atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 93 vienkāršotajām iecerēm.
No tām 80 ieceres ir Valkas novadā, 13 – Strenču novadā.
2019.gadā sagatavotas 16 izziņas par būvju neesību dabā. Kopā apsekojot 25 objektus.
No kopējā sagatavoto izziņu skaita 11 izziņas ir sagatavotas Valkas novadā esošām būvēm, bet
5 – Strenču novadā. Attiecīgi Valkas novadā tās ir 19 būves, bet Strenču novadā - 6.
Būvvaldes arhitekte aktīvi piedalījās reklāmas komisijas darbā, būvvaldes vadītājs zemes komisijas darbā. Būvvaldes darbinieki konsultēja cilvēkus par būvniecības procesa
kārtību un turpināja darbu pie Būvniecības informācijas sistēmas padziļinātākas apguves.

5.7. Sociālā aizsardzība
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu
novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Valkas novada administratīvajā
teritorijā nodrošina Valkas novada pašvaldības iestāde „Valkas novada sociālais dienests”.
Valkas novada sociālajā dienestā 2019. gadā darba attiecībās bija 15 darbinieki –
dienesta vadītājs, sociālo pakalpojumu daļa vadītājs, sociālie darbinieki, sociālās palīdzības
organizators, lietvede, trīs aprūpētāji un apkopēja. Sociālo darbu veica septiņi sociālie
darbinieki, tai skaitā divi sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem, sociālais darbinieks ar
darbam ar ilgstošiem bezdarbniekiem, sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām,
sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem. Tika nodrošināts, lai
katrā pagasta pārvaldē – Kārķos, Ērģemē, Zvārtavā, Vijciemā, Valkas pagastā, sociālais
darbinieks apmeklētājus pieņemtu arī uz vietas.
Visi dienesta darbinieki ir paaugstinājuši savu profesionalitāti, mācoties kursos un
semināros. 2019. gadā sociālajiem darbiniekiem tika nodrošinātas grupu un individuālās
supervīzijas, kuras vadīja supervizors Anita Ozoliņa.
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība.
2019. gadā dienestā tika saņemti 2723 klientu iesniegumi un pieņemti 2727 lēmumi.
Darbinieki veica 356 klientu apmeklējumus dzīvesvietā, sastādīja rehabilitācijas plānus,
slēdza līdzdarbības līgumus, veica uzdoto uzdevumu uzraudzību un pārbaudi.
Sociālie darbinieki, tāpat kā iepriekšējos gadus, organizēja atbalsta pasākumus krīzes
situācijā nonākušām personām, vadīja radošās darbnīcas. Gada laikā sociālo darbinieku
darbam ar ģimenēm un bērniem uzraudzībā bija 53 riska ģimenes, kurās bērniem netiek
nodrošināta pietiekama uzraudzība, aprūpe un audzināšana vai arī vecākiem ir nepietiekamas
prasmes bērna aprūpē un audzināšanā.
Valkas novada sociālais dienests nodrošināja atbalsta grupu vardarbības mazināšanai,
kuru apmeklēja 7 cilvēki. Individuālās psihologa konsultācijas vardarbības mazināšanai
saņēma 3 personas. No vardarbības cietušajām pilngadīgajām personām arī tika nodrošināta
sociālā rehabilitācija – 2 personas saņēma individuālās psihologa konsultācijas, 1 persona
sociālās rehabilitācijas centrā. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu gan institūcijā, gan
dzīvesvietā saņēma 10 no prettiesiskām darbībām cietušie bērni.
Sociālā dienesta telpās katru sestdienu tika dota iespēja apmeklēt AA ( “Anonīmo
Alkoholiķu”) sapulces, cilvēkiem, kuri vairāk nevēlas būt atkarīgi no alkohola.
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Ņemot vērā, ka ar Valkas novada domes lēmumu 2019. gada beigās savu darbību izbeidza
pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Valka” un ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” ilgstoša
sociālā aprūpe un rehabilitācija senioriem tika nodrošināta biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” sociālās aprūpes centrā “Valka” un aprūpes un rehabilitācijas centrā “Seda”. Šīs
institūcija nodrošina mājokli, pilnu vai daļēju aprūpi un sociālo rehabilitāciju Valkas novada
senioriem, kuri vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt. Bez vecāku
gādības palikušiem bērniem pakalpojumu sniedza Tiskādu bērnu nams.
Pieprasījums pēc pakalpojuma ir liels, bet visi klienti tiek nodrošināti ar pakalpojumu.
Lielāko daļu pakalpojuma pieprasītāju ir vientuļie pensionāri, kā arī pensionāri, vai personas
ar invaliditāti, kuriem ir piederīgie, bet viņi nav palīdzētspējīgi. Galvenais iemesls seniora
ievietošanai institūcijā ir nespēja nodrošināt dzīvesvietā pilnvērtīgu aprūpi, jo vairums
piederīgo lielāko dienas daļu atrodas darba attiecībās. Liela daļa pakalpojuma pieprasītāju ir
personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, guloši, kuriem nepieciešama pastāvīga
uzraudzība un aprūpe, ko ir grūtības nodrošināt mājas apstākļos. Katram institūcijā nonākušam
klientam ir savs, visbiežāk skaudrs dzīves stāsts. Situācijas ir dažādas, bet psiholoģiski
visgrūtāk ir tiem senioriem, kuriem ir smagas veselības problēmas un kuriem ir likumīgie
apgādnieki, bet dažādu iemeslu dēļ neuztur ar viņiem nekādus kontaktus.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 126
personām, tajā skaitā 6 bērniem. Aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 32 personām,
patversmes pakalpojums 1 personai. Kopējās sociālo pakalpojumu izmaksas pašvaldībā
515717,69 EUR( pirktie un pašvaldībā nodrošinātie pakalpojumi).
Sociālajos dzīvokļos “Valžkalnos” dzīvoja 8 personas.
Sociālajā dienestā tiek sniegti pirmās nepieciešamības higiēnas pakalpojumi – veļas
mazgāšana un dušas pakalpojumi atsevišķām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kas dzīvo
mājokļos bez ērtībām, kā arī transporta pakalpojums nokļūšanai uz un no medicīnas iestādēm.
Sociālie pabalsti.
343 personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, salīdzinot ar 2018. gadu tas ir par 106
personām mazāk.
168 personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss.
637 personas gada laikā vismaz vienu reizi ir saņēmušas kādu no testētiem( tiek izvērtēti
ienākumi) sociālās palīdzības pabalstiem.
111 personas ir saņēmušas pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI), kopā
31186 eiro, attiecīgi 2018. gadā 149 personas – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai (GMI) – 42562 eiro.
555 personas ir saņēmušas dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kopā 78331 eiro, attiecīgi 2018. gadā
687 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 85658 eiro. Pabalsta saņēmēju skaits ir
samazinājies, bet palielinājusies pabalstos izmaksātā summa.
250 bērni saņēmuši pabalstu ēdināšanai (100% apmaksātas brīvpusdienas skolā un PII, kā arī
ēdināšanas pabalsts profesionālajās skolās), izlietots 3941 eiro.
369 personas saņēmušas pabalstu veselības aprūpei, tajā skaitā aprūpes mājās nodrošināšanai,
izlietoti 16818 eiro. Pabalstu veselības aprūpei prasa aizvien vairāk cilvēku.
Pabalsts par aizgādņa pienākumu veikšanu tika izmaksāts 17 personām, izmaksāts 3900 eiro.
Sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem kopā izlietoti 31 186 eiro.
Divas audžuģimenes ir saņēmuša ikmēneša pabalstu 3 bērnu uzturēšanai, kopā izlietoti 13
7267 eiro.
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 4 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas ir
nodrošinātas sociālās garantijas. Izlietots 3681 eiro.

5.8. Bāriņtiesa
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā
sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir
publicējams pašvaldības mājaslapā.
Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2019. gadā saņemti un izskatīti:
 137 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
 nosūtīta korespondence 532 juridiskām un fiziskām personām,
 saņemtas 463 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem,
 pieņemti 31 lēmumi.
2019. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 136 lietas:
 8 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem,
 18 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem,
 2 lieta par bērnu ievietošanu audžuģimenē,
 17 aizbildnības lietas,
 5 lietas vienpadsmit sējumos par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā,
 10 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
 20 aizgādnības lietas,
 17 lietas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu.
 6 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē,
 21 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
 1 lieta par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu,
 11 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.
2019. gadā Valkas novadā bija 23 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:
 Audžuģimenē - 2 bērniem,
 aizbildņu ģimenēs - 16 bērniem,
 ārpusģimenes aprūpes iestādēs - 5 bērniem.
Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriņtiesa pieņēmusi 3 lēmumus.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 11 pieprasījumi Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijai apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai.
Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas par jautājumiem, kas skar ģimenes tiesības.
Pārskata gadā bāriņtiesa informējusi Sociālo dienestu par 18 ģimenēm, kurās atrodas 34
bērni un kurām nepieciešama psihosociālā palīdzība.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 13 aizbildņu ģimenēs,
kurās atrodas 19 bērni, 19 aizgādnībā esošām personām, 5 ārpusģimenes aprūpes iestādē
dzīvojošiem bērniem, piedalījušies 31 lietas izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši
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ģimenes, par kurām saņemta informācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu
aprūpei.
2019. gadā pabeigtas 21 bāriņtiesas pārraudzībā esošās īslaicīgi glabājamās lietas un tās
sagatavotas uzglabāšanai arhīvā, atbilstoši Lietu sarakstā noteiktajam glabāšanas termiņam un
Arhīva likumā noteiktajām prasībām.
Atbilstoši Arhīva likumā un 06.11.2012. MK noteikumos Nr. 749, “Kārtība, kādā nodod
dokumentus pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” noteiktajam, 2019. gadā tika
sagatavotas un nodotas Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva glabāšanā
2004. gada 30 lietas:
 Valkas pilsētas bāriņtiesas - 11 lietas,
 Kārķu pagasttiesas – 5 lietas,
 Valkas pagasttiesas – 4 lietas,
 Vijciema pagasttiesas – 6 lietas
 Zvārtavas pagasttiesas – 4 lietas.
Atbilstoši 06.11.2012. MK noteikumiem Nr.748, “Dokumentu un arhīvu pārvaldības
noteikumi”, 2019. gadā tika sagatavotas, aprakstītas un Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras
zonālā valsts arhīvā saskaņots 2015. gada lietu uzskaites saraksts, vairāklīmeņu arhīviskā
apraksta shēma, fonda apraksts un paskaidrojums par uzskaites sarakstos neiekļautām lietām.
Atlasītas 155 Valkas novada bāriņtiesas un likvidēto bāriņtiesu lietas, kurām beidzies
glabāšanas termiņš un kuras zaudējušas savu vēsturisko nozīmi un praktisko vērtību. Sastādīti
un saskaņoti Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīvā 10 dokumentu
iznīcināšanas akti.
Valkas novada bāriņtiesa 2019. gadā, atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Valkas novada
pagastos ir veikusi apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus:
 Ērģemes pagastā 22,
 Kārķu pagastā 14,
 Valkas pagastā 47,
 Vijciema pagastā 22,
 Zvārtavas pagastā 11.
Iekasēti 950,82 euro valsts nodeva par apliecinājumu veikšanu.

5.9. Komunālā saimniecība
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas galvenie darbības virzieni ir dzeramā ūdens
saražošana un piegāde iedzīvotājiem un notekūdeņu savākšana un attīrīšana.
2019.gadā iegūts, atdzelžots un piegādāts patērētājiem 275735 m³ dzeramā ūdens.
Pilsētas ūdensapgādes tīklos veikta ūdens testēšana 5 reizes gadā. Ūdens analīžu rezultāti
atbilst normatīvo aktu prasībām.
Ūdens atdzelžotavas stacijā Tālavas ielā 67 veikta ūdens rezervuāru skalošana, dezinfekcija
divas reizes gadā.
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 297200 m³ attīrīti
notekūdeņi. Ar asenizācijas automašīnu savākti 818.5m³ sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Notekūdeņu testēšana pirms ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un pie izplūdes veikta 5
reizes gadā.
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Regulāri veikti dažāda veida avāriju remontdarbi, tehniskās apkopes ūdens atdzelžotavas
stacijā un kanalizācijas notekūdeņu sūknētavās.
Ar specializētās cauruļvadu tīrīšanas iekārtas palīdzību regulāri tiek veikta daudzu ielu
kanalizācijas trašu skalošana, kā arī dzīvojamo māju pagalmu kanalizācijas tīklu skalošana
Valkas pilsētā un novadā.
Veikti avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas aku remonti, pārsedžu un
čuguna lūku nomaiņa. Nomainīti bojātie koka un čuguna aku vāki ar betona pārsedzēm
(vākiem) - 21 gab.
Tiek veikta privātpersonu pārvaldījumā esošo māju un citu objektu ievadskaitītāju
apsekošana, to verifikācija un bojāto ūdensskaitītāju nomaiņa.
Noslēgti 30 līgumi par pieslēgšanos pilsētas centralizētiem tīkliem.
Regulāri tiek veikti ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi pašvaldības pārziņā esošajos
objektos.
Siltumapgādes nodaļa
2019.gadā pateicoties nodaļas darbinieku ieguldītajam darbam un operatīvai iesaistei
apkures sistēmas bojājumu gadījumos Valkas pilsētas iedzīvotāji netika izjutuši nekādus
pārtraukumus apkures un karstā ūdens saņemšanā visā gada garumā.
Tika veiktas apkures sistēmas, katliekārtu drošības pārbaudes. 4. katliem veiktas
hidrauliskās pārbaudes pirms apkures sezonas uzsākšanas, veikta siltumtrašu drošības pārbaude
zem spiediena.
Veikti apkures katlu un apkures sistēmas noslēgarmatūras profilaktiskie remonti,
bojātās noslēgarmatūras nomaiņa, siltumenerģijas uzskaites skaitītāju, manometru, termometru
pārbaude - verifikācija, veikta dūmvadu un dūmkanālu tīrīšana, kurināmā uzkrājumu veidošana.
Veikta jauna siltumtrases posma izbūve ar pieslēgumu pie esošās siltumtrases un veco, bojāto
siltumtrašu posmu nomaiņa uz jauniem rūpnieciski izolētiem Logstor Ror firmas cauruļvadiem
bezkanāla ieguldījumā:
- izprojektēts un izbūvēts jauns siltumtrases atzars 22 metru garumā uz jauno ražošanas ēku
Varoņu ielā 39A
- nomanīts siltumtrases posms ar kopējo garumu 20 metri un dn 76, kas savieno Domes 3 katla
māju ar Tirgus ielas dzīvojamām mājam.
Novērstas 3 siltumtrašu avārijas:
- Varoņu kvartāla siltumtrase – 1 avārija, nomainīts 6 metru bojātais siltumtrases posms
dn=139, kas tika sabojāts būvdarbu rezultātā
- Rīgas 24 siltumtrase – 1 avārija
- Semināra siltumtrase – 1 avārija
ISM profilaktiskie remonti – apkopes, bojāto iekārtu, noslēgarmatūras nomaiņa, veikta
3. siltummaiņu skalošana.
Noņemti uz pārbaudi un uzstādīti pēc pārbaudes verificēti 46 siltumskaitītāji:
- dzīvojamās mājas – 34 gab.
- juridiskās un pašvaldības ēkas – 12 gab.
- uzstādīti jauni siltumskaitītāji – 2 gab.
Tajā skaitā tika veikti ikdienas darbi, kas saitīti ar izsaukumiem sakarā ar apkures un
karstā ūdens nodrošināšanu iedzīvotājiem un juridiskām personām, kā, piemēram,
55

siltummezglu regulēšana, sistēmas iztukšošana, uzpildīšana, atgaisošana, radiatoru, bojātās
noslēgarmatūras nomaiņa utt.
Tika sniegta tehniska palīdzība siltumapgādes nodaļai nepiederošajās katlu mājās:
- apkures sistēmas, apkures katla apkope - remonts Valkas stadionā
- apkures sistēmas, apkures katla apkope - remonts Valkas pagasta Sēļos

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa 2019.gadā nodrošināja Valkas pilsētas
administratīvās teritorijas sakopšanu, tajā skaitā parku un zaļās zonas.
Veikta atkritumu savākšana publiskajās teritorijās.
Pilsētas apzaļumošanai iegādāti ilggadīgi puķu un krūmu stādi Lugažu laukuma
apstādījumiem, Tirgus, Rūjienas un Ausekļa ielās.
Nodaļa visa gada garumā remontēja ielas ar auksto asfaltu, veica ielu un ietvju attīrīšanu
no sniega un to kaisīšanu ziemas periodā. Kopa laukumus un sabiedriskā transporta pieturas.
Visa gada garumā tika uzturētas kārtībā tranzīta ielas A3, P22, P24.
Veikti uzturēšanas darbi Cimzes, Meža, Ebreju un Brāļu kapu kapsētās. Izzāģēti sausie
un bīstamie koki visā pilsētas teritorijā.
Nodrošināta dzīvnieku patversmes “Nagliņas” darbība un klaiņojošo dzīvnieku
izķeršana Valkas novada teritorijā.
Rotaļu laukumos Beverīnas ielā 2 un Ausekļa ielā 44, kā arī skeitparkā, tika veikti
aprīkojuma remontdarbi.
Veikta tehnikas parka uzturēšana un tehnikas pakalpojumu sniegšanu. Tika strādāts pie
inovācijām pilsētas apzaļumošanas jautājumos.
Nodaļas tehniskais personāls un vadība piedalījās Latvijas Lielajā talkā un organizēja
savākto atkritumu nogādāšanu poligonos.

5.10. Sabiedriskā kārtība un drošība
Veicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Valkas novadā, uzraugot Valkas novada
domes apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, kā arī kontrolējot ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanu par transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, Valkas novada Pašvaldības policijas
darbinieki 2020. gadā ir sastādījuši 80 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem:
 28 personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Valkas novada domes
saistošo noteikumu neievērošanu:
- Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu - 20,
- Par privātīpašuma nesakopšanu - 8,
 31 personām par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem
pārkāpumiem:
- Par dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumu pārkāpšanu – 12,
- Par vides piesārņošanu un piegružošanu – 1,
- Par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu – 2,
- Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu – 2,
- Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu – 5,
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- Par sējumu izbradāšanu vai stādījumu bojāšanu – 3,
- Nepilngadīgais alkoholisko dzērienu ietekmē – 2;
21 autovadītājs saukts pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem,
Par dažādiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzsāktas 27 administratīvās lietvedības,
64 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai Valkas novada domes
Administratīvajai komisijai,
Nosūtīti 56 rakstiski brīdinājumi par dažādu normatīvo aktu pārkāpumiem,
Nodrošināta sabiedriskā kārtībā un drošība 16 sporta un izklaides pasākumos,
Stiprā alkohola reibumā, Valsts policijas iecirknī vai dzīvesvietā tika nogādātas 23
personas.
34 gadījumos sniegta palīdzība dažādām valsts un pašvaldības iestādēm (t.sk. Valsts
Vides dienestam, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam u.c.).
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11.att. Sastādīto protokolu skaits no 2014.-2019.g.

6.Starptautiskā sadarbība
Valkas novada domei ir noslēgti sadarbības līgumi ar:
 Valgas pilsētas valdi (Igaunija)
 Valgas apriņķi (Igaunija)
 Novo – Devjatkino (Krievija)
 Ibillinas pilsēta (Izraēla)
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Braslava (Baltkrievija)

 Kutaisi pilsēta (Gruzija)
 Marijampolė (Lietuva) – sadarbības līgums parakstīts 26.06.2018
 Valga (Spānija) - sadarbības līgums parakstīts 25.08.2018


Çamliyayla (Turcija) - sadarbības līgums parakstīts 10.09.2018

Valkas novada dome un Valgas pilsēta darbojas “City Twins” (Pilsētas Dvīņi) asociācijā,
kuras dalībnieki ir arī „pilsētas dvīņi” Imatra - Svetogorodsk (Somija – Krievija), Narva –
Ivangorod (Igaunija – Krievija), Frankfurte (Oder) – Slubice (Vācija – Polija). Asociācija tika
izveidota ar mērķi dalīties pieredzē kopīgu problēmu risināšanā, kā arī, lai veicinātu veiksmīgu,
sabalansētu attīstību pierobežas reģionos.
Valkas novada dome darbojas arī “Twin Towns” asociācijā, kuras sastāvā ir - Valga
(Igaunija), Durby (Beļģija), Orimattila (Somija), Kobylnica (Polija), Koscielisko (Polija),
Tvrdosin (Slovākija), Weissenburg (Vācija).
Valkas pašvaldība darbojas biedrībā Eiroreģions “Pleskava – Livonija”, kas ir pierobežas
pašvaldību brīvprātīga savienība.
Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi 2019.gada 25.jūnijā notika uzņēmēju sporta diena -auto
orientēšanās Valgā. Sporta dienas mērķis ir iepazīties ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem, nodibināt
sadarbības kontaktus un aktīvi pavadīt laiku.
2019.gada 14.–15.novembrī notika Valgas pašvaldības un Valkas novada domes
organizētais pieredzes apmaiņas brauciens Valkas novada domes un Valgas pašvaldības
vadītājiem, deputātiem un speciālistiem uz Ida Virumaa (Igaunija). Pieredzes apmaiņas laikā
bija iespēja apmeklēt Narvas industriālo parku (darbu uzsākuši jau 11 uzņēmumi, kuri
ieguldījuši ap 70 miljoni investīcijas, lielākais uzņēmums nodarbina ap 400 strādājošos),
Multimediju nākotnes centru, kur bija tikšanās ar centra vadītāju un speciālistiem, kuri
informēja par programmām un pasākumiem, kas tiek organizēti uzņēmējdarbības iemaņu
apgūšanai un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Informāciju par ES fondu finansējuma piesaisti
Narvas pilsētai sniedza Narvas attīstības nodaļas vadītāja Natālija Orava. Narva ir dvīņu pilsēta
ar Ivangorodu un tāpat kā Valka – Valga ir piesaistījusi finansējumu tieši vairākiem pārrobežu
sadarbības projektiem. Tika pārrunāta mūsu pilsētu jau iepriekšējā sadarbība biedrības City
Twin ietvaros un kā šo sadarbību turpināt.

2.aprīlī Valkas novada domē viesojās Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Latvijas Republikā Ferencs Gābors Bāņai ar delegāciju. Vizītes laikā vēstniecības
delegācija tikās ar domes priekšsēdētāju, Tūrisma un informācijas biroja tūrisma speciālisti –
vadītāja pienākumu izpildītāju un Valkas pilsētas kultūras nama direktora vietnieci. Viesošanās
mērķis – kopīgi apspriest sadarbības iespējas gaidāmajā 17. Lielajā labdarības Robežtirgū.
18.aprīlī Valkas novada domē viesojās Azerbaidžānas Republikas Ārkārtējais un
Pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Džavanšir Ashraf Ahunzade. Vizītes laikā
domes priekšsēdētājs iepazīstināja vēstnieku ar Valku, tās tuvāko apkārtni un sadarbības
iespējām Valkas/Valgas reģionā.
7.maijā Valkas novada domē viesojās uzņēmēji no Azerbaidžānas Republikas. Lai
veidotu reālu ekonomisko sadarbību ar Azerbaidžānu, pašvaldības priekšsēdētājs iepazīstināja
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viesus ar dažādām sadarbības un investīciju iespējām Valkas un Valgas reģionā un
potenciālajiem sadarbības partneriem. Ar uzņēmējiem tika pārrunātas iespējas šeit tirgot
azerbaidžāņu produktus, kā arī iespējas Valkā ražotus produktus tirgot Azerbaidžānā.
12.maijā, Valkā viesojās Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas
Republikā Ferencs Gābors Bāņai un pārstāvji no Ungārijas vēstniecības. Ungāru viesi
piedalījās 17.Lielajā labdarības Robežtirgū, tirgojot savu tradicionālo gulašu zupu, ungāru vīnu
un citus gardumus, visus ienākumus ziedojot Robežtirgus apstiprinātajam mērķim –
Valkas/Valgas pilsētu izdaiļošanai.

12.att. Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Ferencs Gābors
Bāņai ar pārstāvjiem no Ungārijas vēstniecības 17.Lielajā labdarības Robežtirgū
No 18. līdz 25.maijam delegācija no Vidzemes plānošanas reģiona devās uz Odesas
apgabalu Ukrainā, lai slēgtu sadarbības līgumu un turpmāk attīstītu kopīgus projektus
vairākās jomās, tostarp rūpniecībā, lauksaimniecībā, tirdzniecībā, zinātnē, kultūrā,
tūrismā u.c. Delegācijas sastāvā bija arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis. Tikšanās laikā viesus iepazīstināja ar uzņēmējdarbības attīstību, teritorijas potenciālu
tūrisma, investīciju, eksporta un citās jomās, kā arī informēja par inovāciju atbalsta
mehānismiem alternatīvās enerģijas veidiem.
Pēc Kobeļņicas pašvaldības mēra Leszek Kulinski ielūguma, no 24. līdz 26.maijam
Valkas novada domes delegācija, kopā ar Valgas pašvaldības pārstāvjiem, piedalījās
“Kobeļņicas dienās” Polijā. Programmā bija gan oficiāla pieņemšana ar pašvaldības vadību,
gan sporta diena, gan svētku koncerti. Pasākumā piedalījās arī citas Kobeļnicas pašvaldības
sadraudzības pilsētas.
No 7.līdz 9.jūnijam Valkā/Valgā viesojās un abu dvīņu pilsētu svētkos piedalījās
Valkas sadraudzības pilsētas Čamlijailas (Turcija) pašvaldības mērs İsmail Tepebağli ar
delegāciju.
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13.att. Valkas sadraudzības pilsētas Čamlijailas (Turcija) pašvaldības mērs İsmail Tepebağli
ar delegāciju piedalās Valkas/Valgas pilsētas svētku gājienā
10.jūnijā, skolēnu apmaiņas projekta ietvaros, Valkas novada domē viesojās
latviešu bērni un pedagogi no ASV un Austrālijas.
18.jūlijā Valkas novada domē viesojas Austrijas Republikas vēstniece Latvijā
Stella Avallone.
17.-19.septembrī Reģionālās attīstības centra apvienības (RACA) valdes
priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis devās uz Baltkrieviju, lai pārrunātu iespējas
attīstīt sadarbību ar Mogiļevas apgabala pašvaldībām. Brauciena laikā abas puses vienojās,
ka novembrī tiks parakstīts sadarbības līgums starp RACU un Mogiļevas apgabala pašvaldību
asociāciju. Sadarbības jomās ietilptu kultūra, sports un izglītība, mēģinot veicināt arī
ekonomisko sadarbību.
30.septembrī Valgā un Valkā viesojas Polijas un Ungārijas vēstnieki Igaunijas
Republikā.
6.-10.oktobrī Valkas novada domes priekšsēdētājs devās darba vizītē uz Baku un
Goranbojas (Goranboy) rajonu Azerbaidžānas Republiku. Vizītes mērķis – tuvāk iepazīt
Azerbaidžānas infrastruktūru un pārrunāt pašvaldību sadraudzības iespējas. Brauciena laikā
tika iepazīts potenciālais sadraudzības rajons. Beidzamajos gados Azerbaidžāna ļoti lielus
līdzekļus iegulda tieši reģionu attīstībā - gan ceļos, gan lauksaimniecībā, gan ražošanas
objektos. Tās ir lietas, kas ir interesantas mums. Savukārt, kultūrā, sportā un izglītības jomā
mēs varam rādīt piemēru azerbaidžāņiem un viņi arī ir ļoti ieinteresēti redzēt un mācīties.
5.novembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
piedalījās Interreg Europe EPICAH projekta organizētajā forumā par pierobežas
reģionu tūrismu, Briselē. EPICAh projektā (Pārrobežu kultūras mantojuma politikas
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instrumentu efektivitāte) iekļauti 8 pierobežas reģioni Eiropā (ieskaitot Igaunijas un Latvijas
pierobežas reģionu), lai veicinātu politikas instrumentu uzlabošanu pārrobežu sadarbības
procesiem dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā. Seminārā tika diskutēts par to, kādā veidā
attīstīt tūrismu tieši pierobežas reģionos, pārrunāta citu reģionu labā prakse un pieredze.
21.novembrī “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) parakstīja sadarbības
līgumu ar Baltkrievijas Mogiļevas apgabala vietējo pašvaldību padomju deputātu
asociāciju. Baltkrievu puse ir ļoti ieinteresēta Eiropas Savienības un Latvijas pieredzes
pārņemšanā pašvaldību darba organizācijā, un RACA biedri ar baltkrievu kolēģiem tajā labprāt
dalītos. 22. novembrī Baltkrievijas Mogiļevas apgabala vietējo pašvaldību padomju deputātu
asociācija viesojās arī Valkā.
27.decembrī, Valkas novada domē viesojās delegācija no sadraudzības pilsētas Ibillinas
(Izraēla). Vizītes laikā tika pārrunāti nākotnes sadraudzības projekti izglītības, kultūras un
sporta jomā. Valkas Mākslas skolas skolēni ir uzaicināti piedalīties mākslas plenērā Izraēlā, bet
viņu jaunie mākslinieki uz Valku. 2020.gadā Ibillinas deju grupai “Jaffra” aprit 30 gadu
jubileja. Saņemts arī uzaicinājums domes delegācijai piedalīties pasākumā, no 2.līdz
7.novembrim. Sadarbība turpināsies arī sporta jomā, Izraēlas futbolistiem piedaloties
tradicionālajā Valkas/Valgas kausā futbolā, mūsu futbolistiem – sadraudzības spēlēs Izraēlā, kā
arī uzaicinot uz Valku Ibillinas jaunos basketbolistus.

7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Valkas novada dome 2019.gadā uzsāka/turpināja vairākus projektus, kuru īstenošana
turpināsies arī 2020.gadā:
 Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”). Projekta mērķi ir radīt
kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta
uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko
ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu,
iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību
starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai
atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu
sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada
dome. Projekta kopējās plānotās izmaksas 5 303 202,66 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 2
999 999,98 EUR. Valkas novada domes budžets projektā 1 771 737,29 EUR un Valgas pilsētas
valdes budžets projektā 3 184 343,01. 2016.gadā tika organizēts starptautisks arhitektu
konkurss “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” un
noskaidrots tehniskā projekta izstrādātājs – Spānijas arhitektu uzņēmums IN PROJECT
STUDIO BARCELONA S.C.P. Tehniskā projekta izstrāde tika pabeigta 2019. gadā un
būvdarbi uzsākti 2019. gada decembrī. Būvdarbus veic Igaunijas uzņēmums AS TREV-2
Grupp.
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14.att. INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014-2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”
 Kā projekta partneris Valkas novada dome īstenoja INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu “Zaļā dzelzceļa līnija - bijušo
šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā tūrisma maršrutā”
(“Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through
environmentally responsible tourism route”), kur vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma
asociācija. Projektā tika iztīrīta un sakopta vecās dzelzceļa līnijas posmā no Latvijas-Igaunijas
robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 5 km). Papildus tika iegādāti divi sliežu riteņi, ar kuriem
pārvietoties no vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai un atpakaļ,
izveidota atpūtas vieta un uzstādīta konteinertipa ēku, kur uzglabāt sliežu riteņus, pie vecās
Valkas dzelzceļa stacijas. Projektā kopējais budžets aktivitātēm Valkas novadā ir EUR 27 000,
t.sk., ERAF līdzfinansējums 85% jeb EUR 22 950, Valkas novada domes līdzfinansējums 15%
jeb EUR 4050.
 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts „Ražošanas
teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”, kura ietvaros
īpašumā “Zaļkalni’’, Kārķu pagastā plānots izveidojot jaunu ražošanas teritoriju (0,668 ha),
izbūvējot ražošanas ēku un labiekārtojot teritoriju.
 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts
“Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”. Projekta ietvaros plānots atjaunot segumu
Ausekļa ielai, posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa ielai 56, Valkā, Valkas novadā, LV-4701
(atjaunojamās ielas orientējošais garums 160 m).
 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākums "Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekta “Grants ceļu bez cietā seguma pārbūve
Valkas novadā”, kura ietvaros pārbūvēti grants ceļi: "Liepiņas - Dzelzītes" - 1km, "Sprīdīši Roņi" - 1km, "Žūri – Skripsti - Sūbri" - 1km, "Mierkalns-Būdas" - 2km, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
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 Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts “No hobija
uz biznesu - uzņēmējdarbības attīstība Latvijas - Krievijas pierobežas teritorijā”. Projektu
īsteno 14 partneriem, no kuriem vadošais partneris ir Valkas novada dome. Projekta mērķis ir
aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus,
tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un
radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos
Latvijā un Krievijā.
 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekts “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika lokos”. Projekta aktivitāte Valkas novadā Ērģemes viduslaiku
pils Ziemeļu torņa atjaunošana tā atvēršanai apmeklētājiem.
 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā”. Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot
uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros izveidota ergonomiska mācību vide Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos; ieviesti IKT risinājumi Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas abiem korpusiem, ierīkots dabaszinātņu kabinetu Raiņa ielas korpusā
un veikta internāta pārbūve.
 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" projekts
“Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”. Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu
izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta
ietvaros tiks izveidoti četri jauni pakalpojumi: 1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka); 2. Dienas aprūpes centrs
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E, Valka); 3. Ģimeniskai
videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka); 4. Jauniešu mājas pakalpojums (Varoņu
iela 40, Valka).
 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekts “Atpūtas un
rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”. Projekta ietvaros plānota esošo rotaļu
elementu demontāža un pārvietošana, esošo elementu atjaunošana, jaunu atpūtas solu
uzstādīšana, drenāžas izbūve, bruģētu celiņu izveide, apgaismojuma izveide, sajūtu takas
ierīkošana, volejbola laukumu sakārtošana un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana.
 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekts “Pa
Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām”. Projekta mērķis ir sniegt aktīvas,
interesantas, dabas izzinošas un kvalitatīvas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem
Valkas novadā un visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā, izvietojot dabas takā
"Lustiņdruva" piecus oriģinālus vides objektus. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba
vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz
novadu centriem.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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