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Vadības uzruna
2020. gads Valkas novadam bija straujas izaugsmes gads, kuru diemžēl būtiski palēnināja
Covid – 19 pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi.
Faktiski tika pabeigti darbi Valkas/Valgas jaunajā kopīgajā centrā, kas kardināli mainīja
daļu pierobežas zonas un radīja labu izaugsmes potenciālu šai – iepriekš degradētajai teritorijai.
Turpinājām Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas mūsdienīgas mācību vides uzlabošanu –
iegādājoties IT aprīkojumu un ergonomiskas mēbeles. Sekmīgi piesaistījām audzēkņus no
citiem novadiem 10. – sporta klasē un VEF basketbola akadēmijā.
Turpinājām darbu jaunu darba vietu radīšanai – izstrādājot ražošanas ēkas projektu Kārķos
un iesākot darbu pie vēl divām projektu idejām – ražošanas ēkām Valkā un Ērģemē.
Diemžēl bijām spiesti slēgt Kārķu skolu, bet tur saglabājām pirmsskolas grupu, vecākajiem
bērniem nodrošinot iespēju mācīties Ērģemes pamatskolā, kas ļoti attīstās un ar katru gadu
kļūst arvien populārāka.
Kārķos daudz izdarījām dzīves vides uzlabošanai – gan tālāk attīstot Lustiņdruvu, gan
realizējot citus projektus.
Labi panākumi gūti dzīvojamo māju siltināšanā, būtiski palielinājušās dzīvokļu cenas un
pieprasījums pēc tiem.
Panācām, ka tiek piešķirti līdzekļi Valkas/Valkas centra projekta 2.kārtai.
Proaktīvi iesaistījāmies pandēmijas ierobežošanā un organizējām efektīvu palīdzības sistēmu
iedzīvotājiem, it īpaši – bērniem.
Sekmīgi virzījāmies uz priekšu DI projektu realizācijā un vienojāmies, ka divos no tiem
pakalpojumu sniegs Latvijas Sarkanais Krusts, vienā – SOS ciemats.
Panācām, ka Valkas/Valgas pašvaldību iedzīvotājiem ir īpašs statuss Covid – 19
ierobežojumos un tas būtiski atviegloja ikdienas dzīvi.
Diemžēl jau gada nogalē uzzinājām, ka valsts pašvaldībām samazina IIN proporciju, kas
radīs būtiskus sarežģījumus 2021. gadā.

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 906,8 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).
Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži (58.57%) un lauksaimniecībā izmantojamā
zeme (39.05%). Pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi nelielas platības – apbūves
zemes (1.46%), zeme zem ūdeņiem (0.69%), derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (0.24%).

1.att. Valkas novada teritorija
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Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits uz 2021. gada 1. janvāri ir 8580, t.sk. 4078 vīrieši un 4502 sievietes.
No tiem:
 Valkas pilsētā - 5078
 Ērģemes pagastā - 7771
 Kārķu pagastā - 601
 Valkas pagastā - 1117
 Vijciema pagastā - 632
 Zvārtavas pagastā - 381
No 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 1. janvārim iedzīvotāju skaits Valkas novadā
samazinājies par 101 iedzīvotāju, bet Zvārtavas pagastā iedzīvotāju skaits palielinājies par 13.

Iedzīvotāju skaita dinamika (2013.2021.)
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2.att. Iedzīvotāju skaita dinamika 2013.-2021.g.

Novada iedzīvotāju iedalījums vecuma grupās:
pavisam
1142 (13,3 %)
Līdz darbaspējas
vecumam
5307 (61,9 %)
Darba spējas vecumā
2131 (24.8 %)
Pēc darba spējas
vecuma

vīrieši
610

sievietes
532

2749
719

2558
1412

Bērni:
Kopā pavisam 1347, t.sk. vecumā 0-6 gadiem – 514, t.sk. 266 zēni, 248 meitenes, no 7-18
(neieskaitot) gadu vecumam – 833, t.sk. 449 vīrieši, 384 sievietes.
Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc tautības:
6718
78.3%
Latvieši
88
1.0%
Igauņi
183
2.1%
Baltkrievi
1173
13.7%
Krievi
170
2.0%
Ukraiņi
248
2.9%
Pārējie

Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc pilsonības:
7798
90.9%
LR pilsoņi
626
7.3%
LR nepilsoņi
0
LR pagaidu
aizsardzībā
0
LR bēgļi
0
LR
bezvalstnieki
156
1.8%
Pārējie
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Demogrāfiskā situācija Valkas novadā
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas statistika Valkas novadā 2020. gadā
2020. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 222 civilstāvokļa aktu
reģistri: 56 dzimšanas, 26 laulības un 140 miršanas reģistri.
Veikti 30 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 8 vārda, uzvārda un tautības ieraksta
maiņas lietas. Sagatavotas un izsniegtas 285 ģerboņapliecības un 439 izziņas un izraksti.
Dzimšana
2020. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 56 dzimšanas reģistri, kas ir
par 16 mazāk nekā 2019. gadā, un krietni atpaliek no 2016. – 2018. gadu rādītājiem, kad gadā
tika reģistrēta 80 bērnu dzimšana. Diemžēl reģistrēts arī 1 nedzīvi dzimuša bērniņa dzimšanas
fakts. Piedzimuši 25 zēni un 31 meitenīte. 28 ( 50%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 27
reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet vienā
dzimšanas reģistrā ziņas par tēvu nav ierakstītas. 12 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21
gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 - trešie, 8 – ceturtie un viens- devītais! 33
jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā, 5 – Valkas pagastā, 5 – Ērģemes
pagastā, 3 – Kārķu pagastā, 5– Vijciema pagastā, 2 – Zvārtavas pagastā, 3 – citās pašvaldībās.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts septembrī, kad novadā piedzima tikai 2 bērniņi, un novembrī
– 3, visvairāk jūlijā – 9 un oktobrī – 7.
Septiņiem bērniem vecāki devuši divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem
kļuvuši Eiva, Neitans, Rihards Djego un Aliāna. Trīs meitiņām dots vārds Paula, pa 2 reizēm
doti vārdi Alise, Ieva, Estere un Evelīna, zēniem – Aleksis, Alekss, Gustavs un Tomass; pārējie
vārdi izvēlēti pa vienai reizei. Joprojām populāri ir latviskie vārdiņi – Ance, Madara, Jānis,
Krišs.
Miršana
Diemžēl 2020. gadā audzis reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 140 miršanas, kas ir par
27 vairāk kā 2019. gadā. Mirušas 72 sievietes un 68 vīrieši. Miruši 92 Valkas iedzīvotāji, 11
Ērģemes pagastā, 6 Kārķu pagastā, 7 Valkas pagastā, 12 Vijciema pagastā, 0!!! Zvārtavas
pagastā un 12 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi,
samazinājies arī mirušo skaits “spēka gados”, tādēļ turpina pieaugt mirušo vidējais vecums.
Vecumā no 41 līdz 50 gadiem miruši 8 cilvēki, vecuma grupā no 51- 60 gadiem- 12, vecuma
grupā no 61- 70 gadiem- 24, vecuma grupā no 71- 80 gadiem- 41, vecuma grupā no 81- 90
gadiem- 44, vecuma grupā virs 90 gadiem – 11 mirušie.
Visnelāgākais mēnesis mirušo lielā skaita dēļ bija jūnijs – 25 miršanas reģistrācijas gadījumi,
janvārī un decembrī arī daudz – pa 15, bet vismazākais reģistrēto mirušo skaits ir bija augustā –
5. Novada “melnās” dienas bija 6. janvāris, 23. marts, 5. maijs un 30. jūnijs, kad katru dienu
dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti pa 3 miršanas gadījumiem, bet “vismelnākajā“ gada dienā
13. jūlijā – 5 miršanas fakti.
Dabiskais pieaugums – joprojām ar mīnusa zīmi
Draugi, nav labi! Demogrāfiskā situācija novadā ir kritiska! Samazinājies jaundzimušo
skaits, pieaudzis miršanas gadījumu skaits. Dabiskais pieaugums, protams, ir negatīvsmirstība 2.5 reizes pārsniedza dzimstību.
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Laulība
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 44 laulības, 2020.
gadā to skaits saprotamu iemeslu dēļ nokrita līdz 26; tik mazs noslēgto laulību skaits novadā
vēl nekad nav bijis. Četras laulības reģistrētas baznīcās, piecas noslēgtas ar citu valstu
pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 18 līgavaiņi un 14 līgavas, laimi otro reizi mēģinājuši atrast
attiecīgi 5 vīrieši un 10 sievietes. Jaunākajiem līgavainim bija 23 gadi, vecākajam - 71,
jaunākajai līgaviņai - 19 gadi, vecākajai - 70 gadi! SATICĪBU, UZTICĪBU UN VESELĪBU
VISĀM MŪSU LAIMĪGAJĀM JAUNAJĀM ĢIMENĒM!
Saprotami, ka šogad populārākie kāzu mēneši bija jūlijs, augusts un septembris – laiks,
kad bija atļautas laulību reģistrācijas ceremonijas ar viesiem.
Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaita īpatsvars – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta
21 reģistrā.
Ceremonijas un svētki
2020. gadā ārkārtas situācijas dēļ neīstenojās mūsu tradīcija – BEZMAKSAS SVINĪGO
LAULĪBU CEREMONIJAS par godu Starptautiskajai ģimenes dienai. Jaunos pārus gaidīsim šī
gada 15. maijā! PIETEIKŠANĀS LAULĪBU REĢISTRĀCIJAI – LĪDZ 14. APRĪLIM!
Pērn nu jau sesto par godu STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI dāvājām SUDRABA
LAIMES KAROTĪTES IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ DZIMUŠAJIEM MŪSU NOVADA
BĒRNIEM. 2020. gada svētki bija atšķirīgi - netapa nu jau tradicionālā visu gadā dzimušo
mazuļu un viņu vecāku kopbilde, nebija arī svētku koncerta, taču pašvaldības dāvanu – sudraba
karotīti ar novada ģerboni un bērna vārdiņa gravējumu bērni saņēma! Ielūgumus uz šī pavasara
svētkiem, kas NOTEIKTI ( cerams!) notiks 15. maijā, saņems novada 2020. gadā dzimušie un
viņu ģimenes!
Pagājušajā gadā turpinājām sveikt novadā dzīvojošos Zelta un Dimanta pārus. Tikām
suminājuši 15 pārus, kas saskaņā un mīlestībā kopā nodzīvojuši 50 gadus, divus pārus pēc
skaisti kopā nodzīvotiem 60 gadiem sveicām Dimanta kāzās. Gada nogales Zelta kāzu jubilārus
sveiksim šogad, kad situācija to atļaus! MĪĻI SVEICIENI UN LABAS VESELĪBAS
VĒLĒJUMI VISIEM MŪSU KĀZU JUBILĀRIEM!
Aicinām atsaukties “Zelta ģimenes”, kam skaistais notikums gaidāms šajā – 2021. gadā!
Lūdzam bērnus, draugus, kaimiņus, bijušos kolēģus pieteikt mums Zelta un Dimanta pārus!
Dzīvesvietas deklarēšana:
Dzimtsarakstu nodaļā var deklarēt dzīvesvietu un saņemt izziņas par deklarēto
dzīvesvietu; Dzimtsarakstu nodaļa lemj arī par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Pērn Valkas novadā dzīvesvietu piedeklarējušas 609 personas, t.s. Valkā 416, Ērģemes pagastā
– 48, Kārķu pagastā 15, Valkas pagastā 48, Vijciema pagastā 50, Zvārtavas pagastā – 32.
No Valkas novada 2020. gadā “aizdeklarējušās” 417 personas.
Pieņemti lēmumi par 34 personu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
Personām un iestādēm izsniegtas 246 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Nodarbinātība
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2020.
gada 31. decembrī bija 6 %, jeb 69 605 bezdarbnieki pēc Centrālās Statistikas pārvaldes
datiem par darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajā teritorijā. Zemākais
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bezdarba līmenis reģistrēts Rīgas statistiskajā reģionā – 5.8 %, jeb 28 952 bezdarbnieki,
Vidzemes reģionā – 7.6%, jeb 6314 bezdarbnieki, Valkas novadā – 8.7 %, jeb 380
bezdarbnieki.
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) datiem:
 Valkas pilsētā 201 cilvēki;
 Ērģemes pagastā 35 cilvēki;
 Kārķu pagastā 33 cilvēki;
 Valkas pagastā 56 cilvēki;
 Vijciema pagastā 26 cilvēki;
 Zvārtavas pagastā 29 cilvēki.
Kopā: 280 cilvēki.
Valkas novadā salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, reģistrētā bezdarba līmenis
palielinājies par 2.5% punktiem (no 6,2% uz 8.7%). Joprojām sociālās spriedzes mazināšanai
pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2020. gadā novadā tika realizēts
aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības
pasākumā 2020. gadā Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 9 darba vietas, kopumā 20
bezdarbnieki, (iesaista ne vairāk kā sešus mēnešus) no tiem 4 bezdarbnieki pārtrauca dalību
pasākumā.
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
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.
Kā lielākie uzņēmumi Valkas novadā ir jāmin kokapstrādes uzņēmums (SIA “Vārpas-1”),
putu polietilēna izstrādājumu un burbuļplēves ražotājs (SIA „PEPI RER”), 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”),
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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”.
2020. gadā turpinājās projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto
teritoriju Kārķu pagastā” ietveros paredzētie būvdarbi - ražošanas teritorijas izveidošana
īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pagastā. 2020. gadā tika īstenots ERAF projekta “Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”, kura ietvaros tika atjaunots Ausekļa ielas, posmā no
Rūjienas ielas līdz Ausekļa 56, Valkā segums, un uzsākta projekta “Ražošanas teritorijas
izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” īstenošana, kura ietvaros 2021. gadā
plānots izveidot ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā daļā no zemes gabala
“Līdumi”.
Valkas novada dome turpinās arī vairāku, ar uzņēmējdarbību saistītu Igaunijas – Latvijas
programmas projektu īstenošanu. “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projekta
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 510 uzņēmumu (pakalpojumu sniedzēji, veikali u.tml.).
2020. gadā tika pabeigta 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.
2020.gadā turpinājās 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 vairāki interesanti
uzņēmējdarbības projekti Valkas novadā kā piemēram SIA "Bergervilla" projekts “Meža
mājas ar Meža SPA izveide viesu namā "Bergervilla"”.

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
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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;
 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
 Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem.
2020.gadā notikušas 12 novada domes sēdes un 4 ārkārtas sēdes. Domes sēdēs pieņemti
374 lēmumi, 4 noteikumi, 7 nolikumi, 31 Saistošie noteikumi.
2020.gadā ir notikušas 12 Finanšu komitejas sēdes - izskatīti 166 jautājumi; 6 Attīstības
lietu komitejas sēdes - izskatīti 8 jautājumi, 1 Apvienoto komiteju sēde - izskatīti 9 jautājumi;
10 Saimniecisko lietu komitejas sēdes - izskatīts 32 jautājumi, 1 Saimniecisko lietu komitejas
locekļu sanāksmes un izskatīti 2 jautājumi; 12 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes izskatīti 56 jautājumi; 1 Apvienotā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes un Sociālo
lietu komitejas sēdes – izskatīti 11 jautājumi; 5 Sociālo lietu komitejas sēdes - izskatīti 14
jautājumi;
Komisiju sēdes 2020.gadā:
 12 Dzīvokļu komisijas sēdes;
 15 Administratīvās komisijas sēdes, izskatītas 74 lietas;
 12 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes, izskatīti 72
jautājumi;
 4 Nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanai
sakarā ar Covid-19 izplatību komisijas; izskatīti 4 jautājumi.
 12 Zemes komisijas sēdes, izskatīti 275 jautājumi;
 15 Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksmainiecības zemi
komisijas sēdes;
 140 Iepirkumu komisijas sēdes;
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 1 Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sēde
apstiprinātas 48 interešu izglītības programmas;
 1 Stipendiju piešķiršanas komisija;
 4 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes;
 4 Vēlēšanu komisijas sēdes;
 2 Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisijas sēdes;
 10 Reklāmas izvietošanas komisijas sēdes;
 1 Medību koordinācijas komisijas sēde;
 7 Koku ciršanai ārpus meža komisijas sēdes.
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;
 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;
 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola;
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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 Turnas bibliotēka;
Kārķu pagasta bibliotēka;
Valkas pagasta bibliotēka;
Vijciema pagasta bibliotēka;
Valkas novadpētniecības muzejs;
Valkas novada bāriņtiesa;
Valkas novada Sociālais dienests;
Vijciema feldšerpunkts;
Ērģemes feldšerpunkts;
Valkas novada Pašvaldības policija;
Valkas novada būvvalde;
Valkas pilsētas šautuve;
Tūrisma un informācijas birojs.

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” - 2.55 %.
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”;
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biedrībā “VEF basketbola akadēmija Valkā”;
biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”;
Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā “Ziemeļvidzeme”.

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 iestādēs) 262.33
amata vietās strādāja 292 darbinieki, no kuriem 182 sievietes un 110 vīrieši.
Valkas novada domē un tās iestādēs visvairāk strādā darbinieki vecumā no 50 - 59
gadiem un vecumā no 60 līdz 79 gadiem - katra grupa veido 33 %. Vecumā līdz 19 gadiem
strādā 1 darbinieks, savukārt vecuma grupā no 20 - 39 gadiem pašvaldībā nodarbināti 19%
darbinieku, un 15 % darbinieku ir vecumā no 40-49 gadiem.
Darbinieku vidējais vecums – 52.4 gadi.
līdz 19
0%

no 20-29 no 30-39
5%
14%

no 60 79
33%

no
40-49
15%

no 50-59
33%

3.att. Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)
Valkas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs strādā 41 % darbinieku ar
augstāko izglītību un 45% ar vidējo izglītību. Maģistra grādu ir ieguvuši 7% strādājošo, bet
pamata izglītība ir 7% . Valkas novada domes administrācijā vienam darbiniekam ir doktora grāds.

Augstākā
41%
Vidējā
45%
Maģistrs
7%

Doktors
0%

Pamata
7%

4.att. Valkas novada domes un tās iestāžu (izņemot skolas) darbinieku
iedalījums pēc izglītības
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Pārskata gadā Valkas novada domē un tās iestādēs pieņemti 65 darbinieki, atbrīvoti 66
(t.sk. – Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk, NVA) nodarbinātības pasākumi un
darbinieki uz atvaļinājumu laiku).
2020.gadā NVA aktīvajā nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”
Valkas novada teritorijā tika nodarbināti 20 cilvēki. Savukārt, NVA nodarbinātības pasākumā
“Skolēnu vasaras nodarbinātība” strādāja 16 skolēni.
Valkas novada septiņās izglītības iestādēs pārskata gadā 165.6 amata vietās strādāja 184
pedagogi, no tiem 85 vispārizglītojošo skolu pedagogi, 59 pirmsskolas pedagogi, 37
profesionālās ievirzes pedagogi. No visiem pedagogiem 164 sievietes, 20 vīrieši. Pedagogu
vidējais vecums 49.27 gadi, jaunāki par 25 gadi - 6 pedagogi.
2020.gadā Valkas novada izglītības iestādēs strādāja 125 tehniskie darbinieki (109.12
amata vietas) - 98 sievietes un 27 vīrieši.
Pārskata gadā izglītības iestādēs - 52% darbinieku ar augstāko izglītību, maģistra grādu
ieguvuši 13 %, 1 darbiniekam ir doktora grāds un 1 darbinieks ir asociētais profesors. Valkas
novada izglītības iestādēs vidējā izglītība ir 33% darbinieku, vien 2% strādājošo ir pamata
izglītība.
Augstākā
52%
Maģistrs
13%
Doktors
0%
Asoc.profes
ors
0%

Vidējā
33%
Pamata
2%

5.att. Izglītības iestāžu darbinieku iedalījums pēc izglītības.

2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
Valkas novada domes 2020.gada pamatbudžets, ziedojumu un dāvinājumu budžets
apstiprināti 2020.gada 20.janvārī kā Saistošie noteikumi Nr.1 „Valkas novada domes budžets
2020.gadam”. Gada laikā ir veikti budžeta grozījumi sakarā ar projektu realizāciju, papildus
finansējumu, izdevumu precizēšanu starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pēdējie budžeta
grozījumi veikti 2020.gada 30.decembrī kā Saistošie noteikumi Nr.31.
Pašvaldības budžeta ieņēmumi
Pārskata gadā pašvaldības budžeta ieņēmumi sastāda 14860882 euro. No kopējiem
budžeta ieņēmumiem 44% sastāda valsts budžeta transferti, 32% nodokļu ieņēmumi, 23%
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, 1% pārējie ieņēmumi.
Budžeta izpilde
Klasifikācijas
kods
A

Posteņa nosaukums
B

Plāns
gadam ar
izmaiņām
1

I.

IEŅĒMUMI KOPĀ

15465930

Pārskata
periodā
2

Iepriekšējā
pārskata
periodā
3

14860882

13002661

16

Pret
plānu
gadam ar
izmaiņām
4

Izmaiņas
Pret
iepriekšējo
pārskata
periodu
5

% pret
iepriekšējo
pārskata
periodu
6

-605048

185822
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Nodokļu ieņēmumi

4760736

4828700

5059912

67964

-231212

1000

Ienākuma nodokļi

4146167

4208572

4453414

62405

-244842

5

4000

Īpašuma nodokļi
Nodokļi par
pakalpojumiem un
precēm

565569

579067

524169

13498

54898

10
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17288

82329

-7939
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50

Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts (pašvaldību)
nodevas un kancelejas
nodevas
Naudas sodi un
sankcijas

184945

135359

151766

-49586

-16407

11

2470

1452

9706

-1018

-8254

85

11775

14597

8960

2822

5637

63

3500

1670

3241

-1830

-1571

48

1.0

5000
2.0

8000

9000
10.000

5

19630

9505

29801

-10125

-20296

68

13.000

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldības) īpašuma
pārdošanas

147570

108135

100058

-39435

8077

8

3.0

Maksas pakalpojumi
un citi pašu
ieņēmumi

2572797

3365241

2182438

792443

1182802

54

12.000

21.300

21.400
7.0

17.000
18.000
19.000
6.0
23.000

Ieņēmumi no iestāžu
sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Pārējie 21.300 grupā
neklasificētie iestāžu
par sniegtajiem
maksas
pakalpojumiem
Transferti
No valsts budžeta
daļēji finansēto
atvasināto publisko
personu un budžeta
nefinansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta
transferti
Pašvaldības
savstarpējie transferti
Ziedojumi un
dāvinājumi
Saņemtie ziedojumi
un dāvinājumi

2331203

2060978

2115671

-318258

-54694

3

193562

1304263

66767

1110701

1237496

1853

7947452

6531563

5607285

-1415889

924278

16

14016

6565

17260

-7451

-10695

62

7760571

6409835

5489950

-1350736

919885

17

172865

115163

100075

-57702

15088

15

0

20

1260

20

-1240

98

0

20

1260

20

-1240

98

1.Tab.

2020. gadā kopējie ieņēmumi salīdzinot ar 2019.gadu kopumā ir palielinājušies par
185822 euro jeb 14%. Nodokļu ieņēmumi samazinājušies par 231212 euro jeb 5%, transfertiem
palielinājums 924278 euro jeb 16%.
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Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, būtisks palielinājums maksas pakalpojumiem un
citiem pašu ieņēmumiem 1182802 euro jeb 54 %. Pārskata gadā palielinājums ieņēmumiem par
komunālajiem pakalpojumiem saistīts ar ūdenssaimniecības projekta realizāciju, kā rezultātā
palielinājās sniegtā pakalpojuma apjoms. Būtisks palielinājums ir saņemtajam finansējumam no
Igaunijas ministrijas Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības projekta „Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas attīstība” realizācijai.
Budžeta izdevumu izpildes analīze pēc ekonomiskajām klasifikācijas kategorijām.
Pārskata gadā budžeta līdzekļi izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot
budžetā apstiprināto līdzekļu apjomu.
Pārskata gadā pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 15533413 euro.
Budžeta izpilde
Pret
plānu
gadam ar
izmaiņām
4

Izmaiņas
Pret
iepriekšējo
pārskata
periodu
5

% pret
iepriekšējo
pārskata
periodu
6

Posteņa nosaukums
B

Plāns
gadam ar
izmaiņām
1

Pārskata
periodā
2

Iepriekšējā
pārskata
periodā
3

IZDEVUMI KOPĀ

17119309

15533413

17129027

-1585896

-1595614

9

Atalgojums
Darba devēja valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Komandējumi un
dienesta braucieni

5052146

4661674

4773228

-390472

-111554

2

1403835

84951

1334121

-64728

4986

0

22249

3634

27264

-18615

-23630

87

2922813

2628825

2745539

-293988

-116714

4

1098491

976718

1136070

-121773

-159352

14

2400

Pakalpojumu apmaksa
Krājumu, materiālu
iegāde
Izdevumi periodikas
iegādei

8020

7153

7160

-867

-7

0

2500

Nodokļu un nodevu
maksājumi

56220

47421

67783

-8799

-20362

30

3200

Dotācija biedrībām

93022

77427

81682

-15595

-4255

5

4000

Procentu izdevumi

25118

25118

5625

0

19493

346

6200

Sociālie pabalsti
naudā

161685

149093

149562

-12592

-469

0

71555

56135

63483

-15420

-7348

12

254583

248079

137039

-6504

111040

81

3061

1422

4256

-1639

-2834

67

5731443

5101948

6426144

-629495

-1324196

21

215068

209659

162775

-5409

46884

29

0

0

7296

0

-7296

100

Klasifikācijas
kods
A

1100

1200
2100
2200
2300

6300

6400
5100
5200
7200
7700

Sociālie pabalsti
natūrā
Pārējie pabalsti un
kompensācijas
iedzīvotājiem
Nemateriālie
ieguldījumi
Pamatlīdzekļu iegāde
un izveidošana
Pašvaldību transferti
Starptautiskā
sadarbība

2.Tab.
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2020. gadā kopējie izdevumi salīdzinot ar 2019.gadu ir samazinājušies par 1595614
euro jeb 9%.
Izdevumu samazinājums saistīts ar noteiktajiem ierobežojumiem sakarā ar vīrusa
COVID-19 izplatību. Būtiskākais izdevumu samazinājums pret 2019.gada izpildi ir sekojošām
ekonomiskajām kategorijām:
 komandējumiem un dienesta braucieniem 23630 euro jeb 87%,
 krājumu iegādei 159352 euro jeb 14%,
 nodokļu un nodevu maksājumiem 20362 euro jeb 30%,
 sociāliem pabalstiem natūrā 7348 euro jeb 12%,
 pamatkapitāla veidošanai 1324196 euro jeb 21 %, kas saistīts ar ES projektu realizāciju
iepriekšējā pārskata gadā;
Lielākais izdevumu palielinājums pret 2019.gada izpildi ir sekojošām ekonomiskajām
kategorijām:
 procentu izdevumiem 19493 euro,
 pārējiem pabalstiem un kompensācijām iedzīvotājiem 111040 euro jeb 81%,
 pašvaldību transfertiem 46884 euro jeb 29%.
Pašvaldības budžeta izdevumu analīze pēc funkcionālajām kategorijām
Klasifikācijas
kods

01.000
03.000
04.000
06.000
07.000
08.000
09.000
10.000

Posteņa nosaukums
IZDEVUMI KOPĀ
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūras un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

15533413
1283647
32169
5172792
3408847

100
8.2
0.2
33.4
22.0

17129027
1363589
34809
6679924
2996535

Izmaiņas
pret
iepriekšējo
pārskata
periodu
-1595614
-79942
-2640
-1507132
412312

20623
1039338
3875146
700851

0.1
6.6
25.0
4.5

22109
1183266
3842057
1006738

-1486
-143928
33089
-305887

pārskata
periodā

Budžeta izpilde
īpatsvars%
iepriekšējā
pārskata
periodā

3.Tab.

Pārskata gadā finansējuma izlietojumā lielākais īpatsvars 33.4% apmērā ir ekonomiskai
darbībai, kas saistīts ar ES projektu realizāciju. Izglītības izdevumi no kopējiem izdevumiem
sastāda 25%, pašvaldības teritorijas apsaimniekošanai 22%, vispārējiem valdības dienestiem
8.2%, kultūrai un sportam 6.6%, sociālai aizsardzībai 4.5%.
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.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, būtiskākais izdevumu samazinājums ir
ekonomiskai darbībai 1507132 euro, kas saistīts ar projektu realizācijas samazinājumu,
atpūtai un sportam izdevumu samazinājums 143928 euro saistīts ar ierobežojumiem sakarā ar
vīrusa COVID-19 izplatību.
Būtiskākais izdevumu palielinājums 412312 euro ir teritorijas un mājokļu
apsaimniekošanai, kas saistīts ar ceļu un ielu remontdarbiem.
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Budžeta finansēšanas daļas analīze
Pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu saņemti Valsts kases aizņēmumi par
1045911 euro jeb 21% mazāk un atmaksāti aizņēmumi par 246424 euro jeb 14% vairāk.
2020.gadā ar Valsts kasi noslēgti 6 jauni ilgtermiņa aizņēmumu līgumi par kopējo
summu 1814560 euro, no kuriem pārskata gadā saņemti 1775251 euro. Aizņēmumi ņemti
ERAF projektu realizācijai, ielu un ēku rekonstrukcijai. Vērienīgākais projekts ir Eiropas
Savienības līdzfinansētais Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts
“Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas attīstība”.
Iepriekšējā pārskata gadā pašvaldība iegādājusies Ziemeļvidzemes Kooperatīvās
Krājaizdevu Sabiedrības 700 pajas par kopējo vērtību 3500 euro.
Izpilde
pārskata
periodā

Izpilde
iepriekšējā
pārskata
periodā

Izmaiņas pret
iepriekšējo
pārskata
periodu

% pret
iepriekšējo
pārskata
periodu

1924517
3933419
-2008902

3216852
4979330
-1762478

-1292335
-1045911
246424

40
21
14

Akcijas un cita līdzdalība pašu
kapitālā

0

-3500

-3500

100

Kapitāla daļu iegāde līdzdalībai
pārējo komersantu kapitālā, kuru
akcijas netiek kotētas fondu
biržās

0

-3500

-3500

100

Posteņa nosaukums

Aizņēmumi
Saņemtie aizņēmumi
Atmaksātie aizņēmumi

4.Tab.

Nekustamā īpašuma novērtējums
2020. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu un ieguldījumu īpašumu
kopsumma palielinājusies par 2506246 euro. Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi bilancē
atspoguļoti to atlikušajā vērtībā.
Aktīvs

Uz pārskata
perioda
beigām

Uz pārskata
perioda
sākumu

Izmaiņas
EUR
(+,-)

48445468
37370983
29229425
520595
2316436
4253437
817466

45939222
35781654
30764521
600158
2483763
819551
856566

+2506246
+1589329
-15345096
-79563
-167327
+3433886
-39100

89434
15220
128970
11074485
9720148
1184901

93788
0
163307
10157568
9655944
324889

-4354
+15220
-34337
+916917
+64204
+860012

169436

176735

-7299

Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā
Pamatlīdzekļi
Zeme un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie
īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumi
Ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie ieguldījuma īpašumi

5.Tab.
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Pārskata gada būtiskākie darījumi pamatlīdzekļiem:
 Eiropas Savienības līdzfinansēts Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekts
„Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” 2989682 euro;
 ERAF projekts „Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” 111309 euro;
 Ērģemes pilsdrupu atjaunošana 168296 euro;
 Pašvaldības ēku rekonstrukcija 420212 euro.
Pārskata gada būtiskākie darījumi ieguldījuma īpašumiem ir Valkas novada degradēto teritoriju
atjaunošana un ražošanas ēku izveidošana uzņēmējdarbības attīstībai 860012 euro.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sastāvā uzrādīta līdzdalība radniecīgo un asociēto
uzņēmumu kapitālā un citos uzņēmumos īpašumā esošās kapitāla daļas.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies par
240345 euro, tajā skaitā 8897 euro līdzdalības pārvērtēšanai radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā, 231448 euro līdzdalības pārvērtēšanai asociēto kapitālsabiedrību kapitālā.
Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Aktīvs

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā

5765703

5525358

Izmaiņas
EUR
( +, - )
+240345

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1095469
4583693
86541

1086572
4352245
86541

+8897
+231448
0

6.Tab.

Līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā,
pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

„Valkas Namsaimnieks” SIA
„Vidzemes slimnīca” SIA

44103055060
40003258333

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība
uz
31.12. 2020.
1095469
4583693

ZAAO SIA

44103015509

83041

2.553

„Ziemeļvidzeme”, kooperatīvā
krājaizdevu sabiedrība

54103119541

3500

1.00

Kapitālsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Līdzdalība
%
100.00
25.033

7.Tab.

Valkas novada domei komercreģistrā uz 31.12.2020. 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.
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Pašvaldības prasības
Aktīvs
Prasības kopā
Ilgtermiņa prasības
Prasības par ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
finansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pārējās ilgtermiņa prasības
Īstermiņa prasības
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem

Uz pārskata
perioda beigām

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
( +, - )

1226332

1052581

+173751

60902

52874

+8028

41968

41968

0

18934

10906

+8028

1165430

999707

+165723
+50143

780180

730037

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un
ES politiku instrumentu finansētajiem
projektiem

149348

2775

Prasības par nodokļiem
Uzkrātie ieņēmumi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības

163809
16371
76
55646

180182
25552
378
60783

-16373
-9181
-302
-5137

Vērtības samazinājums prasībām

586602

553243

+33359

+146573

8.Tab.

Prasības bilancē uzrādītas neto vērtībā, šaubīgajām prasībām izveidots vērtības
samazinājums 586602 euro, palielinājums pret iepriekšējo gadu 33359 euro.
Ilgtermiņa prasībās uz pārskata gada beigām uzskaitītas 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.
Īstermiņa prasībām salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājums 165723 euro, tajā
skaitā maksājumi uz pārskata gada beigām par ēku nomu “ET Invest” SIA 25582 euro un
„WAUMILD” SIA 24316 euro.
Prasības par nekustāmā īpašuma nodokli uz pārskata gada beigām sastāda 88437 euro.
Pārskata gadā tika piešķirtas nodokļu atlaides par kopējo summu 8674 euro.
Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli sastāda 75372 euro.
Bilances postenī „Pārējās prasības” uzskaitīta dotācija no izlīdzināšanas fonda par
2020.gadu 30604 euro, AS Krājbankas kontu atlikums 24166 euro (izveidots 100 %
uzkrājums) un prasības saskaņā ar administratīvās komisijas lēmumiem, uzkrājumi ēku
apsaimniekošanai.
Būtisks palielinājums ir prasībām par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku
instrumentu finansētajiem projektiem:
 projektam „Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” 82428 euro;
 projektam „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” 64146 euro.
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Pašvaldības saistības
Pasīvs
Kreditori - kopā
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Avansā saņemtie transferti

Uz pārskata
perioda
beigām
23185046
19728083
19651892
76191
3456963
1155646

Uz pārskata
gada sākumu
20936282
18126314
17815876
310438
2809968
1062687

Izmaiņas
( +, - )
+2248764
+1601769
+1836016
-234247
+646995
+92959

257581

494236

-236655

501070
183350

337239
173921

+163831
+9429

168797
26575
256168
907776

181168
91421
117350
351946

-12371
-64846
+138818
+555830

9.Tab.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu saistību atlikums uz pārskata gada beigām
palielinājies par 2248764 euro.
Būtisks palielinājums ir ilgtermiņa aizņēmumiem. Pārskata gadā saņemti Valsts kases
aizņēmumi ERAR projektu realizācijai, ielu un ēku rekonstrukcijai. Vērienīgākais projekts ir
Eiropas Savienības līdzfinansētais Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projekts “Valkas – Valgas Dvīņu pilsētas attīstība”, kura realizācijai pārskata gadā saņemts
aizņēmums 2805764 euro.
Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitīti Igaunijas Finanšu ministrijas dāvinājumā
saņemtie pamatlīdzekļi un muitas ēka Valkā.
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem veido uz 31.12.2020. nesamaksāto rēķinu
kopsumma 257581 euro, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājusies par 236655 euro.
Īstermiņa uzkrātās saistības salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušās par 163831
euro un atlikums uz gada beigām sastāda 501070 euro, ko veido uzkrātās saistības darbinieku
neizmantotajiem atvaļinājumiem 223696 euro, uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un
sociālās apdrošināšanas maksājumiem 52437 euro, uzkrātās saistības norēķiniem ar
piegādātājiem un darbuzņēmējiem 224937 euro.
Būtisks palielinājums uz pārskata gada beigām uzkrātām saistībām pret piegādātājiem ir
saistībā ar projekta „Degradētās teritorijas atjaunošana un ražošanas teritorijas izveidošana
uzņēmējdarbības attīstībai” realizāciju 91152 euro un projekta „Sociālo pakalpojumu izveide
Valkas novadā” realizāciju 90248 euro.
Avansā saņemtie transferti uz pārskata gada beigām sastāda 907776 euro, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu palielinājums 555830 euro, kas saistīts ar saņemtiem transfertiem Eiropas
Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem.
Pašvaldības galvojumi
Pašvaldības izsniegtie galvojumi privātpersonām studiju kredītiem un pašvaldības
kapitālsabiedrībai kapitālo ieguldījumu veikšanai uzrādīti zembilancē. Visi galvojumi ir
izvērtēti domes sēdēs, atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par galvojumu piešķiršanu.
2020. gadā nav izsniegti jauni galvojumi. Uz pārskata gada beigām galvojumu atlikums
sastāda 179334 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. 2020.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.
2020.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
pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv. Tīmekļvietne veidota ērta un pārskatāma, lai jebkurš
iedzīvotājs varētu ātri atrast nepieciešamo informāciju. Vietnē ir sadaļas – “Pašvaldība”,
“Kultūra”, “Izglītība”, “Sports”, “Uzņēmējiem” un “Jaunatne”. Sadaļā “Novads” interesenti var
uzzināt īsu informāciju par Valkas novadu un tā vēsturi. Sadaļā “Sabiedrība” tiek publicēta
dažāda informācija, atsevišķi izdalītas Veselības un Sociālo lietu tēmas. Ir pieejama vietnes
mobilā versija. Lapā iedzīvotāji var uzdot jautājumus domes speciālistiem, kuri atbildes
sagatavo piecu darba dienu laikā. No tīmekļvietnes: 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” un portāls www.ziemellatvija.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.
2020.gadā domei bija līgums ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu, 1 sižeta
sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas novadu pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā.
Saskaņā ar 2019. gadā noslēgto līgumu ar SIA “Reģionu Mediji” Valkas novada pasākumu
kalendārs tika publicēts laikrakstā “Ziemeļlatvija”. Pie novada domes ēkas ir izvietota
pastkastīte iedzīvotāju sūdzībām un ierosinājumiem. Valkas novada domes sēdes ir atklātas, un
informācija par tām iepriekš tiek ievietota pašvaldības tīmekļvietnē. Domes sēdes materiāli un
audio ieraksti ir pieejami vietnes sadaļā “Pašvaldība”.
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 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
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risināšanā.
Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām
un finansiāli atbalsta tās.

4. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Pamatojoties uz 2020.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 2020.gadā:
 Inventarizāciju rezultātu par 2019.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;
 Sakaru pakalpojumu izmaksu uzraudzība un optimizācija, darbs ar pakalpojumu sniedzēju
par pašvaldībai nepieciešamo sakaru un interneta pieslēgumu veidu un apjomu
izvērtējums;
 Sakaru pakalpojumu izmantošanas lietderības uzraudzība;
 Uzraudzīta pašvaldības funkciju nodrošināšanai iegādātās degvielas iegādes un izlietojuma
norakstīšanas ieviestā vienotā kārtība;
 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”;
 Stingrās uzskaites veidlapu – biļešu un darījumu apliecinošo kvīšu lietošanas, uzskaites un
atskaites procesa uzraudzība, pārbaude, salīdzināšana ar LR Valsts ieņēmumu dienesta
datiem par 2020. 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”;
 Dalība materiālo vērtību pieņemšanas – nodošanas procedūrās, kas saistītas ar materiāli
atbildīgo personu maiņu;
 Veiktas ārkārtas pārbaudes par materiālo vērtību iegādes un izlietojuma pamatotību un
lietderību.

5. Informācija par lielākajiem notikumiem un paveiktajiem darbiem
novadā
5.1. Izglītība, kultūra, sports, jaunatne
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un
pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni,
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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.
ISKJ nodaļa vada multifunkcionālās jauniešu iniciatīvu centra (Semināra ielā 21) un
pagastu sporta organizatoru darbu.
IKSJ nodaļas pārraudzībā ir 9 izglītības iestādes, 6 kultūras centri (kultūras nams, tautas
nami), 7 bibliotēkas, Valkas novadpētniecības muzejs, 39 amatiermākslas kolektīvi, Valkas
pilsētas šautuve.
2020. gadā IKSJ nodaļā tika veiktas strukturālas izmaiņas un notika darbinieku izmaiņas.
Ar 2020. gada 1. janvāri Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas adiministrācija tika
pārcelta uz stadionu un līdz ar to sporta skola pārņēma stadionu savā pārraudzībā un atbildībā.
Atbrīvotā ēka Semināra ielā 27a turpmāk tiks izmantota Valkas novadpētniecības muzeja
krātuves vajadzībām. 2020. gada janvārī izglītības un kultūras daļas vadītājs tika iecelts par
Valkas kultūras nama direktoru un viņa pienākumus IKSJ nodaļā pārdalīja citiem darbiniekiem.
2020. gada decembrī tika likvidēta brīvā laika organziatora amata vieta multifunkcionālā
jauniešu iniciatīvu centrā.
2020. gada laikā nodaļā samazinājās darbinieku skaits no 22 līdz 14 darbiniekiem - 1
vidējā līmeņa vadītājs, 1 vecākais speciālists, 12 speciālisti. Darbinieku darba vietas atrodas
dažādās domes ēkās un novada teritorijā.
IKSJ nodaļa izveidojusi un uztur elektronisko pasākumu kalendāru Valkas mājas lapā
(sadaļa Pašvaldība – Visi notikumi).
IKSJ nodaļas speciālisti aizpilda statistikas pārskatus izglītības, kultūras (Latvijas kultūras
karte), sporta, jaunatnes lietu jomā.
2020. gadā IKSJ nodaļa sagatavoja 50 lēmumprojektus domes sēdēm.
IKSJ nodaļa organizēja 14 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 attālinātu sēdi par stipendiju piešķiršanu novada studējošajiem
jauniešiem. Tika sagatavoti 7 lēmumprojekti par studējošo stipendijām 2020./2021.
akadēmiskajā mācību gadā. 3 studējošie turpina saņemt stipendijas.
17. augustā notika novada interešu izglītības programmu izvērtēšana, apstiprinātas 48
interešu izglītības programmas. Novadā kopā aktīvas 74 licencētas interešu izglītības
programmas, no tām 58 tiek realizētas Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā "Mice".
IKSJ nodaļa gatavo un saskaņo pašvaldību norēķinu sarakstus par sniegtajiem izglītības
pakalpojumiem. 3 reizes gadā kopā tika sagatavoti 27 pašvaldībām 99 saraksti par 224
izglītojamajiem par kopējo summu EUR 89 794. Tika saskaņoti no citām 20 pašvaldībām 83
saraksti par 342 izglītojamajiem par kopējo summu EUR 129 907.
IKSJ nodaļa nodrošina Valkas novada kā sadarbības partnera darbību astoņos Eiropas
Savienības finansētajos projektos.
IKSJ nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas „Latvijas skolas soma”
realizēšana Valkas novadā.
IZGLĪTĪBA
Vispārējas ziņas
2020. gadā notika 2 izglītības iestāžu reorganizācijas. Ar 2020. gada 1. jūniju tika likvidēta
Kārķu sākumskola. Ar 2020. gada 3. augustu darbu uzsāka Valkas pirmsskolas izglītības
iestāde, kas tika izveidota apvienojot Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa un
Pumpuriņš.
Ar 2020.gada 1.janvāri mainījās Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas juridiskā
adrese un adiministrācija tika pārcelta uz stadionu Rīgas ielā 44.
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Novadā 2020.gada 1.septembrī darbojās viena vidusskola, viena pamatskola, viena
sākumskola, divas pirmsskolas izglītības iestādes, trīs profesionālās ievirzes izglītības iestādes,
viena interešu izglītības iestāde. Novadā darbojas pagastos 4 pirmsskolas bērnu grupas un
Valkā 16 grupas. Turpinot skolu tīkla sakārtošanu, 2020. gadā tika pieņemts lēmums par
Vijciema sākumskolas likvidēšanu ar 2021.gada 1.jūniju.
Valkas novadā 2020. gadā pamatizglītības apliecību saņēma 58, vidējās izglītības atestātu
27 absolventi. Profesionālās ievirzes izglītības apliecību saņēma J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā 4 absolventi, Valkas Mākslas skolā 29 absolventi, Valkas novada Bērnu – jaunatnes
sporta skolā 13 absolventi.
Izglītojamo skaits Valkas novada izglītības iestādēs uz 2020. gada 1. septembri:
Valkas JC ģimnāzija 614, Ērģemes pamatskola 135, Vijciema sākumskola 55, Valkas
pirmskolas izglītības iestāde 273, privātā pirmskolas izglītības iestāde Gaismiņa 19, J.Cimzes
Valkas Mūzikas skola 116, Valkas Mākslas skola 248, Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta
skola 283, Valkas novada bērnu jauniešu centrs Mice 694.
kopā
Iestāde
2020.g.
1096
1.sept.
2019.g.
1070
1.sept.
2018.g.
1056
1.sept.

pirms
skolā

t.sk.
5-6
g.v.

t.sk
.
9.k 10.kl 12.kl
1.kl
l.
.
.
.

skolā

1.-6.
kl.

7.-9.
kl.

10.12.
kl.

389

156

707

69

53

39

34

430

173

104

369

144

701

83

65

33

30

425

177

99

358

166

698

65

74

35

31

408

194

96

10.Tab. Izglītojamo skaita dinamika.

Pedagogi
2020. gada 1. septembrī Valkas novada izglītības iestādēs reģistrēti kopā 184 pedagogi, no
tiem 85 vispārizglītojošo skolu pedagogi, 59 pirmsskolas pedagogi, 37 profesionālās ievirzes
pedagogi. No visiem pedagogiem 164 sievietes, 20 vīrieši. Pedagogu vidējais vecums 49.27
gadi, jaunāki par 25 gadi 6 pedagogi.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

Pedagogu
Pedagoģisko
skaits
amatu vietu skaits
57
59.039

Ērģemes pamatskola

24

20.879

Vijciema sākumskola

12

8.533

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

42

40.275

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

39

6.601

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

17

15.348

Valkas Mākslas skola

10

8.678

Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola

10

6.222

11.Tab. Saskaņā ar pedagogu tarifikācijas datiem uz 2020. gada 1. septembri
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Olimpiādes
2020. gadā tika organizētas 12 novada dažādu mācību priekšmetu skolēnu olimpiādes
(fizika, vēsture, bioloģija, matemātika (2), latviešu valoda un literatūra (2), krievu valoda,
ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika un viena mazā olimpiādēs vizuālā māksla 1. – 6.
kl.). Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 1. – 6.kl. vizuālās mākslas olimpiādē – 52. Mazāk
populāra 2020. gadā bija informātikas, ekonomikas olimpiāde, kurās piedalījās tikai 2 skolēni.
Kopā olimpiādēs piedalījušies 198 dalībnieki.
Pēc rezultātu izvērtēšanas, 6 skolēni (Nadīna Kalniņa, Vendija Kalniņa, Kitija
Bergholde, Ilvars Lelis, Ņikita Kuzņecovs, Krišjānis Zauska) tika uzaicināti piedalīties valsts
olimpiādēs Rīgā.
Ļoti veiksmīgs šis mācību gads bija Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 10. klases
skolniekam Ņikitam Kuzņecovam, kurš valsts krievu valodas olimpiādē ieguva 3. vietu,
skolotāja Ingrīda Vabale.
Par sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu novada un starpnovadu olimpiādēs
veiksmīgākie Valkas novada 50 skolēni saņēma diplomus un dāvanu kartes, 11 skolēni
atzinības rakstus.
Atbalsts skolēniem
Atbilstoši novadā izstrādājai kārtībai skolēniem ir iespēja pretendēt uz mēnša stipendiju.
2019./2020.m.g. tika noteikta 21 mēneša stipendija, katra 15.00 euro (2 Ērģemes pamatskolai
un 19 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai).
Atbilstoši 2019./2020.mācību gada rezultātiem gada teicamnieka stipendiju saņēma 38
skolēni, stipendiju par gada sasniegumiem 11 skolēni, stipendiju par sasniegumiem sportā 15
skolēni.
Pedagoģiski medicīniskā komisija
2020. gadā tika organizētas 4 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, uz kurām kopā
tika pieteikti 26 bērni. Atzinumus par piemērotāko izglītības programmu saņēma 25 skolēni,
viens skolēns uz komisiju neieradās. 9 skolēniem noteikti mācīšanās traucējumi. Valodas
attīstības traucējumi konstatēti 15 skolēniem. Vienam skolēnam tika piešķirti atbalsta
pasākumi, kas deva iespēju līdzvērtīgi piedalīties valsts centralizētajos eksāmenos.
Kursi pedagogiem
Aktuāli sabiedrībā ir bērnu tiesību aizsardzības jautājumi un sadarbībā ar Ērģemes
pamatskolu, neliela grupa pedagogu piedalījās novada kursos bērnu tiesību aizsardzības
jautājumos.
Jau tradicionāli Valkas novadā ir kļuvuši J. Cimzes Valkas rudens lasījumi. 2020. gada
rudens lasījumu tēma bija “Cilvēks un izglītība pārmaiņu apstākļos”. Savu redzējumu par
pārmaiņām izglītībā, politikā un sabiedrībā sniedza RSU Politikas zinātnes katedras vadītāja
Ilga Kreituse un Ventspils Izglītības pārvaldes skolu ārsts Guntars Kuklis. Kopā kursus
apmeklēja 184 pedagogi. Tas ir mazāk nekā pagājušajā gadā, jo pedagogiem ir iespēja gūt
zināšanas vebināros, kurus, Covid 19 apstākļos bez maksas piedāvā IZM ministrija.
Rinda uz pirmskolas izglītības iestādi
Valkas novadā tiek organizēta un uzturēta pirmsskolas bērnu rinda. Rindā bērni tiek
uzņemti, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem un kārtoti rindā ņemot vērā bērna dzimšanas
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datus, prioritāti, iesnieguma saņemšanas datumu Valkas novada domē un iesniegumā uzrādīto
gadu, ar kuru vecāki izteikuši vēlmi bērnu ievietot pirmsskolas izglītības iestādē.
Lai samazinātu bērnu skaitu, kuri gaida uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpās tika atvērta pirmsskolas grupa bērniem no 6 gadu vecuma.
Šobrīd ģimnāzijas pirmsskolas grupā mācās 18 audzēkņi. Grupas dienas režīms ir līdzīgs kā
pirmskolā ar iespēju ēst brokastis, pusdienas un launagu un gulēt diendusu. Šeit tiek realizēta
pirmsskolas izglītības programma un bērni tiek sagatavoti pirmajai klasei. Vienlaicīgi
pirmsskolēni ir nodalīti no pārējiem skolēniem atsevišķā korpusa daļā ar atsevišķu ieeju un
garderobi. Bērns ir iepazinis skolu un pāreja uz citu izglītības pakāpi – skolas 1. klasi, kas
atrodas šajā pašā ēkā, norit krietni vieglāk.
Līdz 2020. gada decembrim visiem pirmsskolas bērniem tika nodrošinātas vietas
iestādēs. Valkas pirmsskolas izglītības iestādē tika uzņemti 56 bērni. Ērģemes pamatskolas un
Vijciema sākumskolas pirmsskolas grupās ir brīvas vietas un speciāla rinda netiek organizēta.
Citi pasākumi
Valkas novada dome 2020. gadā savus pedagogus priecēja ar diviem īpaši pedagogiem
organizētiem koncertiem. Koncerts Guntars Račs un draugi “Mīlestība ir”, kurš izskanēja J.
Cimzes Valkas rudens lasījumu laikā. Skolotāju dienai veltīta skaistāko sajūtu dziesmu
koncertprogramma "Ceļš (Le Chemin) Valkas pilsētas kultūras namā – Ineta Rudzīte, Ingus
Feldmanis un Aivars Hermanis.
Atbalsts pedagogiem
Novadā kopš 2014. gada tiek pasniegta Cimzes balva – piemiņas zīme un naudas balva
500 euro. 2020. gada Cimzes balva tika piešķirta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bioloģijas un
dabaszinību skolotājai Baibai Magonei. Balva pasniegta 25.augustā Jāņa Cimzes rudens
lasījumu laikā.
Par skolēnu sagatavošanu valsts līmeņa konkursiem tika piešķirtas naudas balvas trīs
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolotājiem un diviem sporta treneriem.

6. att. Cimzes balvas pasniegšana
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ESF projekti izglītībā
2020. gadā novadā turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektus un IKSJ nodaļa
koordinē 3 projektus.
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".
Projekta laikā 19 skolēni saņēma konsultatīvo atbalstu no mācību priekšmetu skolotājiem vai
sociālā pedagoga. Kārķu sākumskolā tādi bija četri skolēni, bet Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā
piecpadsmit skolēni.
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Lai realizētu plānotās aktivitātes IKSJ nodaļā izveidota amata vieta – pedagogs karjeras
konsultants, kas savu darbu veic ar novada skolēniem. 2019./2020.mācību gadā ar projekta
finansējumu tika realizēti 17 pasākumi 5 karjeras plānošanas tēmās, iesaistīti 498
izglītojamiem.
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Projekta
aktivitātes notiek Ērģemes pamatskolā un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Skolās darbojas
atbalsta sistēma, pedagogi veic individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un arī ar tiem,
kuriem ir mācīšanās grūtības. Ārpusstundu pasākumi tiek veidoti ar mērķi dot iespēju
skolēniem darboties tādās jomās, kādas šobrīd nenodrošina novadā pieejamā interešu izglītība
(piem. lego roboti). 2020. gadā apmaksātas 2875 pedagogu stundas un atbalstu saņēma 16146
skolēni (piedalīšanās reizes nodarbībās).
IKSJ nodaļa iesaistīta projektu ieviešanā.
Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” - Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija darbojās kā pilotskola veicot jaunā mācību satura aprobāciju skolā. 2020.gadā
noslēdzās šī aktivitāte.
Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana
izglītojamo talantu attīstībai” - Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija iesaista skolēnus mācību
priekšmetu olimipādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā.
Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” –
pieaugušo profesionālās kompetences pilnveides projekts. Novadā darbojas konsultants, kurš
palīdz izvēlēties piemērotu izglītības programmu.
Kultūra
IKSJ nodaļa sekmē līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kvalitatīvas kultūrvides
veidošanos novadā, atbilstoši kultūrsituācijai un vietējām tradīcijām. Kultūras pasākumu klāsts
tika plānots saskaņā ar novada domes piešķirtajiem budžeta līdzekļiem un efektīvākajai darba
plānošanai tika izmantots novada izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes pasākumu plānotājs.
Kalendārajā gadā ne visas noteiktās kultūras nozares prioritātes netika realizētas sakarā ar
Covid- 19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem.
Novada kultūras iestādes - Valkas pilsētas kultūras nams un 5 pagastu tautas nami
piedāvāja sabiedrībai 221 pasākumu/notikumu, kurus kopā apmeklējuši 14,7 tūkstoši dažādu
auditoriju interesenti. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis izstāžu piedāvājumu
klāsts gan klātienē, gan virtuāli.
Nodaļa atbalsta un rosina kultūras un mākslas jaunrades procesus, amatiermākslas
kolektīvu radošo darbību un nodrošina Dziesmu svētku nepārtrauktības procesa norisi novadā,
metodiski sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Novada kultūras iestādēs
darbojās 39 Dziesmu svētku procesa nepārtrauktības un saturīga brīvā laika amatiermākslas
kolektīvi, kopskaitā ap 436 dalībniekiem. Kultūras darbinieku un aktīvu žanra speciālistu
darbības rezultātā no jauna izveidojās Valkas pūtēju orķestris un Vijciema senioru deju
kolektīvs. Pandēmijas Covid-19 ierobežoto iespēju dēļ amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un
kolektīvu dalībniekiem gads bija jauniem interesantiem izaicinājumiem bagāts.
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Amatierkolektīvu skates/konkursi novada/reģiona/valsts līmenī tika atceltas, Valkas tautas
mūzikas kapela “Sudmaliņas” piedalījās vasarā Latvijas tautas muzikantu svētkos Barkavā.
Detalizēta informācija par novada kultūras iestādēm, piedāvājumiem un amatiermākslas
kolektīviem ir atrodama “Latvijas digitālā kultūras karte”.
Nodaļa sadarbībā ar BJC “Mice” profesionālās pilnveidošanās nolūkā organizēja kursus
deju kolektīvu vadītājiem “Dejas anatomija”, kultūras un kultūrizglītības iestāžu vadītājiem un
speciālistiem kursus “Projekta vadība” un “Izklājlapu lietotnes izmantošana sākotnējā līmeņa
lietotājiem”.
Kultūras iestāžu darbinieki, amatierkolektīvu vadītāji piedalījās Latvijas Nacionālā
kultūras centra un citu iestāžu rīkotajos profesionālās pilnveides kompetences kursos klātienē
un vebināros.
Kultūras mantojuma saglabāšanas nolūkā tika veikta monumentālās skulptūras
“Koklētājs” Valkā restaurācija un pieminekļa Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem virsmas
vispārīga tīrīšana.
Nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma”
realizēšana Valkas novada izglītības iestādēs. Izglītības iestāžu audzēkņi apmeklēja Latvijas
Nacionālā teātra, Valmieras Drāmas teātra, Rēzeknes teātra izrādes, iepazinās ar Turaidas
muzejrezervātu un skolās noskatījās Latvijas Kinomatogrāfistu savienības piedāvātās filmu
programmas u.c.
Sports
2020. gads sporta dzīvē iesākās ar Sporta laureātu – veiksmīgāko un labāko Valkas
novada sportistu apbalvošanu un Valkas četrcīņas kopvērtējuma apbalvošanu. 25.janvārī
svinīgā pasākumā apbalvoja Valkas novada gada nominācijas Juniors 2019 – Arnijs Kuratņiks,
Sportists 2019 – Madis Oskars Miķelsons, Veterāns 2019 – Aldis Dainis, Komanda 2019 –
florbola klubs Valka, Treneris 2019 – Klāvs Bošs, Sporta pasākums 2019 – Border Cup
(florbols), Populārakais sportists 2019 – Arnis Ozoliņš. Balva Par mūža ieguldījumu Valkas
novada sporta attīstībā piešķirta Kārlim Pētersonam. Par komandu vērtīgākajiem spēlētajiem
atzīti Edgars Zalužinskis (volejbola klubs Valka), Jurģis Gartmanis (florbola klubs Valka),
Vladislavs Nikiforovs (hokeja komanda Vijciems), Roberts Teters (futbola komanda Valka),
Gatis Vēgners (VEF basketbola akadēmija Valkā).

7.att. Sporta laureāta svinīgais pasākums
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Sākot ar martu un tālāk jau pandēmijas dēļ arī sporta dzīve novadā – Valkas novada
sporta komandām un sportistiem sacensību sezona vai nu izpalika pavisam, vai notika saīsinātā
formā, tikai retajiem izdevās aizvadīt pilnvērtīgu sezonu. Ja viss gads jāsavelk īsā teikumā, tad
šoreiz būtiskākais bija sacensību grafiks un tajā brīdī noteiktie ierobežojumi un iespējas
sacensības organizēt. Novada sacensība plānā pandēmija atstāja savus robus jau pavasarī netika
aizvadīts Lieldienu zaķa skrējiens, nenotika arī starptautiskie BoderCup florbola turnīrs un
Valka/Valga futbola kauss, kā arī atklātie čempionāti basketbolā, florbolā, futbolā un volejbolā.
Šogad arī izpalika Latvijas – Igaunijas skrējiens un rudens sporta spēles.
Tomēr jāpiemin, ka pandēmija ne visiem pasākumiem izvērtās par sliktu – Valkas
četrcīņas pirmajam posmam tas nāca tikai par labu. Šosejas riteņbraukšanas posms 14. jūnijā
bija pirmās riteņbraukšanas sacensībās pēc valstī noteiktiem pulcēšanās ierobežojumiem un
tāpēc uz Valku startēt ieradās augstas klases sportisti un komandas no visas Baltijas, kas
uzrādīja ļoti augstus rezultātus. Kopā šosejas riteņbraukšanā līdz ar to piedalījās 234 dalībnieki,
kas ir jauns sacensību rekords. Ilggadējā sadarbība ar riteņbraukšanas federāciju sāk
atmaksāties un mūsu sacensības kļūst atpazīstamas arī visā Baltijā. Šīs sadarbības turpinājums
nav jāmeklē tālu, 13.-15. augustā norisinājās Baltic Chain Tour 2020 šosejas riteņbraukšanas
sacensības komandām, kas atbilst UCI 2.2 kategorijai un kā otrās dienas finišs kalpoja Valgas
pilsēta, bet 15. augusta posms sākās Valkā, tad sportisti caur Smilteni un Valmieru atgriezās
Valkā, bet noslēdzās Valgā. Par trešajām velo sacensībām novadā – MTB riteņbraukšanu gan
jāpiemin, ka sacensību apmeklējums bija zems, kas skaidrojams ar ļoti blīvo sacensību grafiku
sezonas vidus posmā un velo entuziastiem bija ļoti sarežģīti piedalīties visās sacensībās.
Četrcīņas noslēdzošais posms Skrējiens apkārt Zāģezeram 4. oktobrī pulcēja 45 dalībniekus 10
km distancē, 21 dalībnieku 5 km distancē, 13 dalībniekus 3 km distancē.
Apstākļu sakritības dēļ arī Valkas populārāko skrējienu sacensībās – Optimists
“Rudens” varēja notikt samērā brīvos apstākļos, bet pavasara posms diemžēl izkrita. Vasaras
vidū izdevās noorganizēt divu dienu Zolītes turnīru Latvijas zolmaņiem, kas jau katru gadu
pieraduši apmeklēt Valku kā vienu reitinga turnīru pieturvietām.
Sadarbībā ar badmintona klubu “LOTOS” noorganizēts starptautiskais dubultspēļu
turnīrs 14.-15.augustā, kas par spīti ierobežojumiem pulcēja dažādu nāciju pārstāvjus.
Dēļ dažādiem pārvietošanās ierobežojumiem arī sadarbība ar Valgas sporta pārstāvjiem
šogad nesasniedza iecerēto – kopīgi sarīkots tikai Valkas/Valgas skrējiens 11. septembrī.
Valkas novada pagastos sporta dzīve arī pandēmija atstājusi robus – pulcēšanās
ierobežojumi liedza notikt virknei iedzīvotājiem ierastu sporta notikumu un sporta
organizatoriem nācās meklēt citus veidus kā nodarbināt publiku – par vienu no veiksmes
stāstiem var minēt interneta viktorīnas, kas bija sagatavotas par Valkas sporta dzīvi un vēsturi.
Tāpat arī Valkas novada iedzīvotājiem tika piedāvāts izskriet Latvijas kontūru un saņemt par to
balvu, tādā veidā nodrošinot sportiskās aktivitātes un arī ievērojot ierobežojumus.
Valkas novada sporta veterāni piedalījās finālsacensībās gan Rīgas manēžā iekštelpās,
gan Rojā, kur saņēma prāvu medaļu bērumu. 29. februārī LSVS 57. sporta spēles vieglatlētikā
telpās Valkas novada komandai 15.vieta.
Pozitīvas izmaiņas arī sporta infrastruktūra – Valkas novada bērnu un jaunatnes sporta
skola ir pārcēlusies uz Valkas stadiona ēku. Šīs pārcelšanās rezultātā iekārtota arī cīņu zāle
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Jaunietis” telpās un vismaz pirmais iespaids ir
pozitīvs – sporta skola ieguvusi jaunu enerģiju, mūsdienīgas telpas un košu tēlu.
Sporta darbinieki iesaistās ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/035 Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Valkas novadā īstenošanā.
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8. att. Baltic Chain Tour sacensības
Jaunatne
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā gada griezumā notikuši dažādi turnīri galda tenisā, novusā, galda futbolā, gaisa hokejā, kā arī tika organizētas tematiskās dienas,
meiteņu vakari, multfilmu un filmu pēcpusdienas, izglītojoši semināri, apmācības, radošās
dienas ar darbnīcām, Valentīndienas balle, Helovīna pasākums Vecajā stacijā, un citas
aktivitātes.
Pie mums viesojās Latvijas Burāšanas mācību asociācija ar ziemas programmu
VĒJU CILTS #4: Vējš Valkā. Jauniešiem bija iespēja iemācīties siet jūras mezglus, dzirdēt
pieredzes stāstus, uzzināt par burāšanas iespējām Latvijā, pasaulē un Tenerifē.
Projekta "Youth SpectActors" ietvaros jauniešiem bija iespēja izspēlēt drāmas
nodarbības (divos ciklos), kuru laikā dalībnieki iestudēja un izspēlēja vairākas etīdes par
ikdienas situācijām. Drāmas nodarbības mērķis bija ļaut dalībniekiem iejusties dažādās lomās,
t.sk. pretējā dzimuma lomā, lai labāk izprastu vienam otru, veicinot empātiju, spēju veidot
cieņpilnas, pozitīvas attiecības, prasmes risināt konfliktus un mazinātu iespējamu vardarbību.
Jauniešu centrā jaunieši divas reizes aicināja lēmumpieņēmējus uz dīvānsarunām, lai ne
tikai kopīgi risinātu dažādas problēmsituācijas, bet arī pārrunātu dažādas jauniešiem
interesējošas tēmas – iesaiste politikā, pilsētas sakopšana, jauniešu darba un izklaides iespējas
Valkas novadā.
Jauniešu dome piedalījās “Kultūras tērzētavā”, iesniedzot idejas kultūras pasākumiem,
kas būtu interesējošas jauniešu auditorijai, kā arī tikās ar Valkas novada Tūrisma un
Informācijas biroju, lai pārrunātu Valkas Mežaparka izveidi.
Sākoties Covid-19 laikam, jaunieši iesaistījās Brīvprātīgo palīdzības kustībā
#Paliecmājās - #Vieglipalīdzēt, piedāvājot brīvprātīgo palīdzību ikvienam riska grupā,
pašizolācijā vai karantīnā esošam cilvēkam preču iegādei, rēķinu nomaksā un citam būtiskam
atbalstam, lai varētu palikt mājās.
Novadā darbojas Valkas Jauniešu dome, kuras sastāvā šobrīd ir 20 aktīvu un darboties
gribošu jauniešu. Jauniešu domes mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi
sociālajās un kultūras norisēs, kā arī veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas
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veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem aktuālajiem
jautājumiem.
Valkas novada jaunieši palīdz pasākumu organizēšanā, veicot brīvprātīgo darbu.
Brīvprātīgā darbā mērķis ir iesaistīt jauniešus Valkas novada sabiedriskās dzīves norisēs,
uzlabot savu un apkārtējās vides dzīves kvalitāti, risināt humānās, sociālās un vides problēmas.
Brīvprātīgie jaunieši šogad piedalījās Sudraba Karotīšu svētkos, raidījuma filmēšanā ar
Felipi un Roberto, Valgas/Valkas informatīvā izdevuma tapšanā, Dabas koncertzālē “Basas
kājas” – teritorijas sakopšanā un dekorāciju izveidē.
5.2. Valkas novadpētniecības muzejs
Valkas novadpētniecības muzejs darbojas saskaņā ar Valkas novada domes 2015.gada
26.februārī apstiprinātu Muzeja nolikumu (grozījumi 2020.gada 27.februārī).
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.
Muzejs pārskata gadā izstrādājis plānošanas dokumentu Valkas novadpētniecības
muzeja Darbības un attīstības stratēģija 2020. – 2024.gadam, kas ietver Krājuma darba
politiku, Pētniecības darba politiku un Komunikācijas darba politiku. Stratēģiju apstiprinājusi
Valkas novada dome 2020.gada 26.martā. Tajā noteikti muzeja darbības virzieni, sasniedzamie
mērķi un rezultāti turpmākajiem 5 gadiem. Stratēģija balstās uz muzeja pašreizējās situācijas
analīzi un vērsta uz muzeja misijas realizēšanu un vēlamās situācijas sasniegšanu, ņemot vērā
muzeja finanšu resursus.
Kā prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem noteikti šādi uzdevumi: jaunās krātuves
telpu apgūšana un krājuma pārvietošana, muzeja ēkas un teritorijas infrastruktūras uzlabošana,
krājuma darba speciālista amata vietas ieviešana.
Pārskata periodā muzejs ir papildinājis krājuma darbu reglamentējošo dokumentu
Noteikumi par Valkas novadpētniecības muzeja krājumu ( apstiprinājis Valkas novada domes
izpilddirektors 2020.gada 17.martā).
2020.gadā Valkas novadpētniecības muzejs ieguvis kārtējo Kultūras ministrijas
akreditāciju uz pieciem gadiem kā apliecinājumu valsts atzīta muzeja darbībai. Lēmumu
pieņēma Latvijas muzeju padome 2020.gada 18.jūnijā, saskaņā ar akreditācijas komisijas
atzinumu. Valkas novadpētniecības muzejs ir akreditēts līdz 2025.gada 6.jūlijam.
2020.gadā muzeja pakalpojumu sniegšana, izstāžu un ekspozīciju pieejamība ir bijusi
ierobežota, ievērojot valstī izsludinātā ārkārtējā stāvokļa un Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības normatīvo aktu prasības. Ārkārtējās situācijas laikā no 13.marta – 14.maijam un no
21.decembra – 31.decembrim muzejs apmeklētājiem tika slēgts un muzeja pakalpojumu
sniegšana klātienē pārtraukta.
Muzeja krājums
Muzeja krājumā (uz 2020.gada 31. decembri) glabājas 50445 vienības. 2020.gadā
krājums papildināts ar 507 vienībām, kas iegūtas, galvenokārt, dāvinājumu veidā. Iepirkts 1
priekšmets: glezna – Jānis Induss “Rudens klusā daba”, 1976.,k/e .
Laikā, kad muzejs apmeklētājiem bija slēgts, veikts aktīvāks darbs ar muzeja krājumu.
Turpināta muzeja krājuma priekšmetu vecā iesaiņojuma (mapes, aploksnes, kastes u.tml.)
nomaiņa pret jaunu bezskābes iesaiņojumu.
Veikta visu jauniegūto muzeja priekšmetu uzskaite un signēšana, uzrakstītas jauniegūto
krājuma materiālu uzskaites kartiņas un tās iekļautas tematiskās uzskaites kartotēkā. Sastādītas
217 jaunas zinātniskā apraksta kartiņas.
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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 2021.gada 1.janvāri NMKK ievadīta informācija par 15843 muzeja krājuma
priekšmetiem, kas ir 31,4 % no priekšmetu kopskaita. Pārskata periodā NMKK ievadīti
informācijas dati par 516 muzeja priekšmetiem.
2020.gadā restaurēti 2 grāmatu iesējumi ( restauratore vecmeistare Ā.Ubarste), VKKF
finansējums.
Muzeja krājuma pārvaldībā turpināta krājuma priekšmetu esības pārbaude. Pārskata
periodā esības pārbaude uzsākta mācību grāmatu kolekcijai.
Lai nodrošinātu optimāli labākos krājuma priekšmetu glabāšanas apstākļus, uzsākts
darbs pie muzeja daļēji atklātās krātuves ierīkošanas Semināra ielā 27a, Valkā.
Krājuma izmantošana
Atskaites periodā muzeja pamatekspozīcijās, izstādēs muzejā un izstādēs ārpus muzeja
kopā eksponētas 834 krājuma vienības.
Dažādu nozaru pētnieki, interesenti, skolēni un studenti muzeja krājumu izmanto
pētniecisko darbu, publikāciju un projektu izstrādāšanā. 2020.gadā pētnieciskam darbam
izmantotas 2023 krājuma vienības. Digitālo attēlu izgatavošanai izmantotas 396 vienības,
deponētas 40 krājuma vienības.
Pētniecības darbs
Atbilstoši muzeja Pētniecības darba politikai, 2020.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.
Pētnieciskais raksts “Dzelzceļa loma Valkas saimnieciskajā un sabiedriskajā dzīvē”
publicēts Valgas Muzeja gadagrāmatā “Valga/Valka kui raudteelinn”, Valga Muuseum, 2020.
Muzeja mājaslapā muzejs.valka.lv un informatīvajā izdevumā “ Valkas Novada Vēstis”
pārskata gadā publicēta 31 muzeja darbinieku sagatavota publikācija par muzeja krājumu un
veiktā pētnieciskā darba rezultātiem.
Atskaites periodā sagatavoti un realizēti 3 izstāžu plāni un 2 izglītojošo programmu
scenāriji.
Ekspozīciju un izstāžu darbs
2020.gadā 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 2 muzeja krājuma izstādes.
Ārpus muzeja eksponēta 1 izstāde – “Augsim Latvijai!” (Mazpulku darbība Valkas
novadā).
Komunikācija ar sabiedrību
Atskaites periodā muzejs apmeklētājiem bijis pieejams 1664 stundas gadā, no tām 443
stundas ārpus regulārā darba laika. Tūrisma sezonā (15. maijs – 30. septembris) tika
nodrošināta muzeja pieejamība arī sestdienās un svētdienās.
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Covid -19 ieviestie ierobežojumi būtiski ietekmējuši muzeja apmeklētāju skaitu.
2020.gadā apmeklētāju skaits muzejā bija 1785, kas ir tikai 30,8% no 2019.gada apmeklētāju
skaita.
Ierobežotā skaitā un uz īsu laiku bija iespējamas muzeja izglītojošo programmu
nodarbības. Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros 2020.gadā novadītas
15 reizes, kopējais dalībnieku skaits – 312; muzejpedagoģiskās programmas kā mūžizglītības
sastāvdaļa novadītas 14 reizes, dalībnieku skaits – 228.
Muzejs iesaistījies projektā “Skolas soma”.
Pārskata gadā muzejā norisinājās 4 tematiskie pasākumi.
Laikā, kad muzejs bija slēgts apmeklētājiem, veikts publicitātes darbs digitālajā vidē,
nodrošinot informācijas apriti par muzeja krājumu un pētniecības darba rezultātiem.
Informācija par muzeju tiek izplatīta: muzeja mājas lapā www.muzejs.valka.lv, portālā
www.muzeji.lv, www.skolenuekskursija.lv un sociālajos tīklos (portālos www.draugiem.lv,
www.facebook.com).
Sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar muzeja piedāvājumu, veikta
aptauja “Kas no muzeja piedāvājuma Jums ir saistošs?” (08.01.2020. – 10.02.2020.).
Muzeja darbības nodrošināšana, infrastruktūras uzturēšana un attīstība
Pārskata periodā pieejamo resursu ietvaros uzturētas muzeja ēkas un teritorija.
Rekonstruēts muzeja teritorijas apgaismojums.
Lai nodrošinātu muzeja krājuma saglabāšanu atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi
par Nacionālo muzeju krājumu”, muzeja krātuves ēkā, Valkā, Semināra ielā 27 A, ierīkota
apsardzes un ugunsdrošības signalizācija.
5.3.Valkas novada bibliotēkas
2020. gadā Valkas novadā darbojas Valkas novada Centrālā bibliotēka (turpmāk Valkas
NCB) un sešas pagastu bibliotēkas.
Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēku finansiālā nodrošinājuma avoti: Valkas novada pašvaldības budžeta
piešķīrums, bibliotēkas maksas pakalpojumi un VKKF piešķīrumi projektu realizācijai.
Valkas NCB kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai (metodiskais,
konsultatīvais darbs un profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana Smiltenes un Strenču
novada bibliotēkās) līdzekļus piešķir Smiltenes un Strenču novada domes, kā arī PIKC
“Smiltenes tehnikums”, kopā gadā 1963 EUR.
2018

2019

2020

2020/2019

Kopā (EUR)

144873

146280

147042

+0,5%

Pašvaldības finansējums

138953

139708

143512

+2,72%

Citi ieņēmumi:

5920

6572

3530

-46,3%

t. sk. maksas pakalpojumi

753

799

527

-34%
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t. sk. ziedojumi un dāvinājumi

13

0

0

-

t. sk. VKKF finansējums

450

1100

1040

-5,5%

t. sk. citi piešķīrumi

4673

4673

1963

-58%

12.Tab. “Valkas NCB finansiālais nodrošinājums”

2018

2019

2020

2020/2019

Izdevumi kopā (EUR)

142712

146280

143512

-1,9%

Darbinieku atalgojums (bruto)

88581

88395

88892

+0,6%

Krājuma komplektēšana

10791

10804

10644

-1,5%

13.Tab. “Valkas NCB izdevumi”

Pašvaldības finansējums 2020. gadā Valkas NCB palielinājies par 2,7%, bet
samazinājušies citi ieņēmumi, kā rezultātā kopumā bibliotēkas kopējais budžets audzis vien par
0,5%. No kopējiem piešķirtajiem līdzekļiem gada beigās palika neiztērēti 3530 EUR. Tas
skaidrojams ar to, ka nācās atcelt vairākus pasākumus, netika rīkoti semināri, viesu uzņemšana,
ietaupījums veidojās arī no pašvaldības transportam piešķirtā finansējuma. Palika arī
nerealizētas inventāra iegādes ieceres.
Likumsakarīgi, ka pārskata gadā par 34% samazinājušies maksas pakalpojumu
ieņēmumi. Tas izskaidrojams, ka gan pavasarī, gan gada nogalē bibliotēkas bija apmeklētājiem
slēgtas. Samazinājušies arī ieņēmumi no Smiltenes un Strenču novada pašvaldībām par
metodiskā darba veikšanu atsevišķām Valkas NCB darbiniecēm: direktorei, metodiķei,
Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītājai un Bibliotēku informācijas sistēmu ALISE
administratorei/bibliogrāfei. Pārslēdzot sadarbības vienošanās, kopumā no abām pašvaldībām
ieņēmumi tika samazināti par 58%.
2020. gadā tika palielinātas darba algas: galvenajām bibliotekārēm no 570 EUR uz
600 EUR, nodaļu vadītājām no 600 EUR uz 620 EUR, metodiķei no 570 EUR uz 620 EUR, bet
bibliotēkas direktores alga palika nemainīga. Kopējais atalgojuma pieaugums, salīdzinot ar
2019. gadu, bija +0,6%.

Izdevumi
kopā (EUR)
Kārtējie
izdevumi
Atalgojums
(bruto)
Krājuma
komplektēšana

Ērģemes

Ērģemes pag.
Tuna

Kārķu

Vijciema

Zvārtavas

Valkas
pag.

14196

8180

12147

10200

10879

18411

14196

8180

12147

10200

10879

18411

6800

4010

6914

5211

5546

7200

2388

968

1311

1693

1192

2416

14.Tab. “Valkas novada pagastu bibliotēku 2020. gada finansējums”
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Pamatrādītāji
Bibliotēka
Valkas pilsētas
Ērģemes
Ērģemes pag.
Turnas
Kārķu
Vijciema
Zvārtavas
Valkas pagasta
Kopā

Aktīvo
lietotāju
skaits
1277
146

t.sk. bērni
līdz 18

Apmeklējumu
kopskaits

t.sk. bērni
līdz 18

Izsniegums

391
28

17701
1602

4951
189

30469
8571

63

8

1068

43

3684

187
96
11
115
1995

43
33
11
16
530

2094
973
1318
1480
26236

434
178
41
94
5930

7204
1599
2882
3040
57449

15.Tab.Valkas novada bibliotēku pamatrādītāji

Salīdzinot ar 2019. gadu, atskaites periodā visās Valkas novada bibliotēkās samazinājies
gan lietotāju, gan apmeklējumu skaits, izņemot Kārķu pagasta bibliotēku. Tas izskaidrojams ar
Covid-19 saistītajiem ierobežojumiem - bibliotēkas apmeklētājiem bija slēgtas 4 mēnešus,
saraustīts un ierobežots darbs varēja notikt 5 mēnešus, bet pilnvērtīgi bibliotēkas darbojās vien
3 mēnešus no janvāra līdz martam.
Vērtējot esošo situāciju Valkas NCB, vislabākais rādītājs bijis grāmatu izsniegumam.
Salīdzinoši ar 2019. gadu, kad nebija ierobežojumi bibliotēku darbā, šis rādītājs pārskata
periodā saglabājis pēdējo gadu nelielo lejupslīdošo tendenci. Tas skaidrojams, ka pavasarī
ārkārtējās situācijas laikā Valkas NCB nodrošināja saviem lasītājiem grāmatu izsniegšanu
bezkontakta ceļā. Pieprasījums tika saņemts telefoniski vai e-pastā, noteikts konkrēts grāmatu
saņemšanas laiks, un vēlamā literatūra, iesaiņota maisiņā, izsniegta pie bibliotēkas ārdurvīm.
Jauno grāmatu dienu organizēšanā uz vietas bibliotēkā šai laikā izpalika, taču bija iespēja
aplūkot jaunumus bibliotēkas mājas lapā. Tiem, kuri neizmanto internetu, saņemt izdrukātu
informatīvo materiālu ar jauno grāmatu anotācijām un grāmatu vāku attēliem, ko mājās
nesteidzoties izskatīt un atzīmēt sev interesējošos izdevumus, lai iestātos uz tiem rindā.
Darbs Periodikas lasītavā pēc ārkārtējās situācijas izludināšanas pavasarī uz atlikušo
laiku līdz decembrim praktiski tika paralizēts. Pulcēšanās ierobežojumi, nepieciešamās
kvadratūras nodrošināšana vienam lasītājam, sejas aizsragmasku lietošana telpā līdz
minimumam samazināja interesi izmantot šo pakalpojumu. 2019. gadā lasītāji periodiskos
izdevumus uz vietas lasīja par 3,4 % vairāk, nekā tika izsniegts uz mājām. Toties 2020. gadā uz
mājam izsniegtais periodikas daudzums ir par 21,4 % lielāks nekā uz vietas lasītais. Kopējais
izsniegums seriālizdevumiem samazinājies par 82,5%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata
periodu. Vērtējot nākošajā gadā iespēju atteikties no kāda iespiestā preses izdevuma un
līdzekļus ieguldīt, piemēram, žurnāla “Skolas Vārds” e-žurnālos, tika veikta potenciālo lietotāju
aptauja. Visās Valkas izglītības iestādēs šos žurnālus jau abonē, bibliotēkā to nedarīs.
Loģisks bijis virtuālo apmeklējuma pieaugums par 12,1%, jo tā bija iespēja, neizejot no
mājām, uzzināt aktuālo informāciju par bibliotēku un pakalpojumu pieejamību.
Ar daļēji pozitīviem galveniem rādītājiem 2020. gadu noslēgusi Valkas novada Kārķu
pagasta bibliotēka. Aktīvie lietotāji + 3%, izsniegums +34%, apmeklējums -11%, bērnu un
jauniešu līdz 18 g. apmeklējums samazinājies par 80%. Tam iemesls Kārķu sākumskolas
likvidācija. Izsnieguma pieaugumu bibliotekāre skaidro ar lielāku interesi par lasīšanu, kā arī
novadpētniecības materiālu izmantošanu savas dzimtas pētīšanai tieši pandēmijas ierobežojumu
laikā. Labākam lasītājam izsniegtas 230 vienības. Labākajam lasītājam starp bērniem un
jauniešiem līdz 18 gadiem izsniegta 101 vienība. Uz mājām grāmatas bibliotēkāre pienes 5%
lasītāju.
Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka gadu noslēgusi ar pavisam nelielām
svārstībām, samazinājies lietotāju skaits par 1%, apmeklējums samazinājies par 1,3% un
izsniegums palielinājies par 1%. Pērskata periodā bibliotekārei nācies iekļaut apkalpojamā
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teritorijā arī lasītājus no Omuļiem (2019. gada oktobrī tika likvidēta viena no trim Ērģemes
pagasta bibliotēkām - Omuļu bibliotēka). Divas reizes mēnesī pagasta transports no Omuļiem
veda lasītājus uz Ērģemi, lai tie varētu apmainīt grāmatas un presi. Ārkārtējā stāvokļa laikā, kad
nebija iespēja klātienē tikties, bibliotēkas vadītāja ar personīgo transportu brauca pie Omuļu
iedzīvotājiem, lai līdz namdurvīm nogādātu vēlamo lasāmvielu un saņemtu izlasīto. Turpmāk
noteikti būs iziaicinājumu pieradināt bibliotēkas lietotājus atgriezties bibliotēkā pēc sev vēlamā
pakalpojuma.
Finansējums bibliotēku krājuma komplektēšanai
2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

10747

9364/10804

10644

t. sk. grāmatām

8165

6864

8206

t. sk. bērnu grāmatām

1898

1577

1958

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

2247

2082

2144

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, pilsētā, reģionā

2,08

2,1

2,1

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā

10791

9364

10644

16.Tab. “Valkas NCB Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
*(Finansējums krājumam uz 1 iedz. pilsētā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2019), ņemts pašvaldības
piešķirtais (10804)).

Atskaites gadā krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma rādītājs Valkas NCB
procentuāli ir palielinājies. Līdz ar to pieaugums vērojams visās pozīcijās. Īpašs prieks par
pieaugumu bērnu grāmatām: + 24,2%. No kopējā grāmatu finansējuma bērnu grāmatu iegādei
izlietots 23%, kas arī ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 6%, tomēr nav
sasniedzis krājuma attīstības politikā paredzētos 25%. Tāpēc jāturpina aktīvāk komplektēt
grāmatas bērnu auditorijai.
Finansējuma sadalījums 79,9% grāmatu u.c. izdevumu un 20,1% periodikas iegādei
norāda, ka grāmatu iegāde izvirzīta kā prioritāte. Finansējums ir pietiekošs jaunu, kvalitatīvu
resursu iegādei, jo grāmatu izdevniecību piedāvājums ir samazinājies un katrai iegādātajai
vienībai tiek daudzpusīgi vērtēta satura un fiziskā kvalitāte, kā rezultātā nereti tiek pieņemts
kritisks lēmums neiegādāties resursu.
Par piešķirto finansējumu (8500 EUR) iegādātas 862 grāmatas u.c. resursi (neieskaitot
periodiku), tātad vienas vienības vidējā cena – 9,86 EUR. Piešķirtais finansējums krājumam uz
1 iedzīvotāju Valkas pilsētā saglabājies iepriekšējā gada līmenī.
79,5% grāmatu iepirktas SIA “Jānis Roze” Valkas veikalā, 20,4% IK “Virja AK”
izbraukumu tirdzniecībā, šeit iegādātas arī grāmatas krievu valodā. Periodiskie izdevumi
abonēti, VAS “Latvijas Pasts”, izmantojot elektroniskās abonēšanas sistēmu, SIA
“Izdevniecība Dienas Mediji” un SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli”, sazinoties telefoniski,
bērnu žurnāli izdevniecības SIA “Egmont Latvija” bāzē, sazinoties e-pastā.
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Finansējums krājumam uz 1 iedz. novadā
2018

Valkas
novads

21520

2019

21328

2020

20612

2019

2020

2,4

2,4

17.Tab. “Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai Valkas novadā”

Lai gan Valkas novadā finansējums krājuma komplektēšanai samazinājies, tomēr,
rēķinot uz vienu iedzīvotāju, tas ir visaugstākais starp Valkas reģiona novadiem (Valkas,
Smiltenes, Strenču novadi).
Aktivitātes
2020.gadā digitālā vide ar piedāvātajām iespējām uzņēmusi apgriezienus. Valkas NCB
saviem lasītājiem un sekotājiem interneta vidē piedāvāja apskatīt dažādas izstādes, piemēram,
“Iepazīsti Valku virtuāli”, piedalīties konkursos, piemēram, “Spoku stāsti” un akcijās,
piemēram, “Ziemassvētku noskaņas radīšana”. Visas novada bibliotekāres praktizēja dažādu
tiešsaistes rīku izmantošanu savā darbā – piedaloties dažādās konferencēs, semināros un
mācībās. Ērģemes pagasta bibliotēkas vadītāja ar savu prezentāciju “Bibliotēka vietējai
kopienai – kopiena bibliotēkai” piedalījās Vidzemes bibliotēku tiešsaistes seminārā
“Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”.
Protams, siltas sajūtas raisa tas, ka 2020. gadā baudījām arī kopā būšanas prieku un
klātienes komunikāciju. Pārskata periodā notikuši 12 klātienes pasākumi, kuros viesojušās
vairākas Latvijā populāras personības - rakstnieces Elvita Ruka, Inguna Cepīte un Maija
Krekle, raidījuma “Literatūre” veidotāji Marta Selecka un Gustavs Terzens, atmiņu krājumu
“Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX gadsimta” autore Marina Kosteņecka. Mūsu
klātienes tikšanās noslēdza Valkas novada Dzejas diena, kurā dzejas mīļus ar latgaliešu dzeju
iepazīstināja Ligija Purinaša un Oskars Orlovs.
2020. gada nogalē tika rīkota Valkas iedzīvotāju (gan bibliotēkā reģistrēto, gan
nereģistrēto iedzīvotāju) anketēšana. Anketas “Iedzīvotāju viedoklis par Valkas novada
Centrālajā bibliotēkā sniegtajiem pakalpojumiem” mērķis - pilnveidot Valkas novada Centrālās
bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti un uzzināt iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas piedāvātajiem
pakalpojumiem. Lai piesaistītu respondentus, aizpildīto anketu autoriem, bija iespēja piedalīties
balvu izlozē - viena dāvanu karte no grāmatu veikala “Jānis Roze” un 5 papildbalvas no
Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja. Kopumā anketā piedalījās 98 respondenti.
2020. gadā tika iecerēts turpināt organizēt profesionālās un jaunākās literatūras apskatus
pedagogiem un darbiniekiem PII Pasaciņa, kā arī grāmatu saņemšanu/nodošanu uz vietas šajā
iestādē. Diemžēl, notika tikai viens pasākums februārī.
Taču nerealizēti un atcelti 2020. gada laikā palika 5 izsludinātie pasākumi: 2 izstādes
atklāšanas; novadniecei, dzejniecei Velgai Krilei veltīts piemiņas pasākums un Ziemassvētku
dekoru meistarklase.
Viena no bibliotēkas lietotāju mērķgrupām ir interneta vides lietotāji. 2020. gadā
virtuālās aktivitātes - izstādes, akcijas, pasākumi, konkursi u.c.- šai iedzīvotāju daļai pieauga
gan dažādības, gan skaita ziņā. Valkas NCB Facebook komuikācija kļuvusi daudz aktīvāka un
mūsdienīgāka, arī interaktīva. Bibliotēkas sociālo tīklu sekotāji īpaši atbalsta Novadpētnieciska
rakstura ierakstus. Ar mirkļbirku #novadpētniecībavalkasnovadā izveidoti vairāk kā 20 ieraksti
Facebook vietnē, pievērsa uzmanību notikumiem un faktiem senākā un nesenā Valkas vēsturē.
Tika rīkots konkurss sveicot Igaunijas Republiku 102. dzimšanas dienā, minikonkurss : Vai
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atceries, kā sauca pirmo veikalu, kas Valkā tika atvērts 1994. gadā Rīgas ielas 24. namā?
Bibliotēkas mājas lapā izveidotas 7 virtuālās izstādes, mapes un virtuāli sveicieni dzimšanas
dienās ievērojamiem novadniekiem.
Viens no virzieniem, kādā strādājusi Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka, bija
izmantot citu kultūras iestāžu veidoto saturu, organizējot bibliotēkas lasītājiem izglītojošas
ekskursijas. Februārī apmeklēts Valkas novadpētniecības muzejs, kurā bija apskatāma tekstīliju
un fotogrāfiju izstāde “Saldus sapnīšu Lolītei”. Dažiem lasītājiem šis bijis pirmais muzeja
apmeklējums. Martā ar pagasta pārvaldes nodrošinātu transportu tika organizēts brauciens, lai
apmeklētu Valkas mākslas skolu un dotos uz Valkas kultūras namu, lai tiktos ar rakstnieci
Marinu Kosteņecku.
Personāls
Valkas NCB nodarbināti 12 darbinieki: 11 bibliotekārie un 1 tehniskais darbinieks –
apkopēja. Visiem darbiniekiem pilnas slodzes darbs. Valkas novada pagastu bibliotēkās
pārmaiņas bibliotekāro darbinieku un slodžu sadalījumā nav notikušas. Kārķu, Ērģemes,
Valkas pagasta un Vijciema pagasta bibliotekāres strādā uz pilnu slodzi, savukārt Ērģemes
pagasta Turnas un Zvārtavas pagasta bibliotekāres strādā nepilnas slodzes darbu.
2020. gadā Valkas NCB darbinieces piedalījušās 12 tiešsaistes profesionālās pilnveides
pasākumos, viena darbiniece apmeklējusi vienus klātienes kursus. Pārskata periodā Valkas
NCB tika paredzēti 475 EUR personāla profesionālai pilnveidei. Izlietoti tikai 74 EUR, jo
ierastās klātienes mācības un kursi tika pārcelti vai atcelti līdz ar Covid-19 pandēmijas
sākšanos. No attālināto semināru/vebināru piedāvājuma 2020. gadā Valkas NCB darbinieki
izmantojuši tikai bezmaksas piedāvājumu. No pāri palikušās mācībām paredzētās naudas segti
darbinieku medicīniskās komisijas izdevumi.
Valkas NCB no 6. līdz 7. augustam organizēja profesionālās pieredzes apmaiņas
braucienu uz Repinas novada bibliotēkām Igaunijā. Braucienā piedalījās 9 bibliotekāres no
Valkas NCB, 3 bibliotekāres no Strenču novada bibliotēkām, Valkas novada Zvārtavas pagasta
bibliotēkas vadītāja un 2 Valkas Mākslas skolas darbinieki. Sadarbībā ar Repinas jaunrades
nama vadītāju Leo Kutt, tika izstrādāta divu dienu programma, kurā tika apmeklētas Repinas
pilsētas centrālā bibliotēka, pagastu bibliotēkas Vēpsu, Mehikoorma, Lintes ciemos, kā arī
Dārzkopības skolas bibliotēka.
Valkas NCB pārskata periodā organizējusi vairākus seminārus/apmācības Valkas,
Smiltenes un Strenču novadu bibliotekāriem:
 “Latvijas Nacionālā arhīva digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!”/Darbs ar personu
datiem./ “Drošāks internets sākas ar tevi!”/Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku.
(klātienē)
 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Repinu (Igaunija).
 Swedbank lekcija “Pensiju kapitāla audzēšana” (tiešsaistē).
 Darbs attālinātās saziņas lietotnē Zoom (tiešsaistē).
 2020.gadā Valkas novada sešas publiskās bibliotēkas jau trešo gadu piedalījušās
Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”, organizējot Mazā
Pūčulēna skoliņu. Programmas darbu novadā koordinē Valkas novada Centrālā
bibliotēka, sadarbojoties ar Ērģemes pagasta bibliotēku, Kārķu pagasta bibliotēku,
Vijciema pagasta bibliotēku, Zvārtavas pagasta bibliotēku un Valkas pagasta bibliotēku
(Lugažos un Sēļos)
 Jaunajiem kolēģiem, kuri uzsāk darbu reģiona bibliotēkās, tiek piedāvāts pamatzināšanu
praktikums “Pamatlīmeņa profesionālās zināšanas bibliotēku darba jomā” (32 stundas)
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Valkas novada pagastu bibliotēku darbinieces apmeklējušas piecus tiešsaistes
profesionālās pilnveides pasākumus, bet lielākoties piedalījušās Valkas NCB rīkotajos
klātienes un tiešsaistes pasākumos.
Kopumā var secināt, ka Valkas novada bibliotekāri aktīvi izmantojuši Covid-19
infekcijas izplatības ierobežojumu laikā radušos iespēju papildināt savas zināšanas tiešsaistes
semināros un sanāksmēs. Plānots, ka 2021. gadā attālināto semināru un lekciju apmeklējums
tikai pieaugs, jo 2020. gads bija tāda kā taustīšanās un jauno iespēju izpētīšana, saprašana.
Aktīvākas dažādu iespēju izmantošanā ir Valkas NCB, Kārķu un Ērģemes pagastu
darbinieces. Vijciema bibliotekāre rudenī atradās uz ilgstošas darbnespējas lapas.
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļā notikuši vairāki tradicionāli mazu un lielu
apmeklētāju iemīļoti pasākumi – sestdienās pasākumu cikls pirmsskolas un sākumskolas
bērniem un ģimenēm “Bērnu rīts”, vasarā notikušas radošās nodarbības jūlija otrdienās –
darbošanās kopā ar žurnāla bērniem varoni Pikolo. Programmas “Grāmatu starts” ietvaros jau
trešo gadu Valkas novada bibliotēkās notikusi Mazā Pūčulēna skola 3 - 4 gadu veciem bērniem,
kopā pulcinot 18 ģimenes. Trīs Valkas novada publiskās bibliotēkas piedalījušas lasīšanas
veicināšanas programā “Bērnu žūrija”.
Kopā ar bērniem izlasītas vairākas interesantas grāmatas “Lasīšanas darbnīcā”, kas ir
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas iniciatīva, kurā tiek vadītas nodarbības bērniem, īstenojot
tās Valkas pilsētas bērnudārzos un arī Valkas novada skolās. 5., 6.klašu skolēniem Skaļās
lasīšanas fināls Valkas reģionā tika rīkots, dalībniekiem piedaloties attālināti, iesūtot video,
kurā dalībnieks iepazīstina ar sevi un lasa skaļi izvēlēto grāmatas fragmentu.
2020.gadā Valkas NCB notikuši 64 Bērnu literatūras nodaļas rīkoti pasākumi un
aktivitātes dažādām vecuma grupām gan uz vietas bibliotēkā, gan izglītības iestādēs un
bibliotēkās Valkā un Valkas novadā, gan arī virtuāli.

Pirmsskolas vecuma bērniem, ģimenēm
Sākumskolas vecuma bērniem
Pusaudžiem un jauniešiem
Pedagogi, bibliotekāri
Projekts “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”
Ceļojošā izstāde “Zīmē & Rīmē” (+ nodarbība)
Virtuālās aktivitātes (visām vecuma grupām)

13

13

13

2

5

12
6

18.Tab. “Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas rīkoto pasākumu kopskaits”
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“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2019” bērnu literatūras nodaļā iesaistījās 22 bērni un
vecāki. Februārī izveidota grāmatu izstāde “Kā Valkas lasītāji novērtējuši BJVŽ kolekcijas
grāmatas?”. Rudenī, 28.septembrī, Valkas bibliotēka savus lasītājus sveica par dalību
2019.gada žūrijā, dāvājot iespēju izbraukt ar drezīnu un uzkost ko gardu, kā arī saņemt LNB
Bērnu literatūras centra sarūpētos suvenīrus. Lai kuplinātu žūrijas grāmatu lasītāju pulku,
bibliotekārei ir jāstāsta un jāieinteresē piedalīties šajā lasīšanas programmā, taču tas ir sarežģīti
paveicams, kad netiekamies ar bērniem un vecākiem klātienē.
Programmā “Grāmatu starts” 2020.gadā Valkas novada publiskās bibliotēkas piedalās
jau trešo reizi. Programmas darbu koordinē Valkas novada Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar
Ērģemes pagasta bibliotēku, Kārķu pagasta bibliotēku, Vijciema pagasta bibliotēku, Zvārtavas
pagasta bibliotēku un Valkas pagasta bibliotēku (Lugažos un Sēļos).
Lai pilnveidotu Valkas novada bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā,
sadarbībā ar biedrību “Valkas attīstībai” tika īstenots projekts - nodarbību cikls “Iepazīsti
novadu kopā ar bibliotēku”, ko finansiāli atbalstīja Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Valkas
novada dome. No 24. līdz 28.augustam projekta dalībnieki piedalījās piecās nodarbību dienās
ar darbošanos Valkas novada publiskajās bibliotēkās, izmantoja tur pieejamo novadpētniecības
krājumu un informāciju, un tad devās pastaigā vai izbraukumā pa pagastu. Projekta mērķis bija
veicināt izpratni par vienu no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem – novadpētniecība,
konstatēt, ko publiskā bibliotēka vāc un uzkrāj savā novadpētniecības krājumā: publicēto
informāciju, dažādus dokumentus par savu novadu un pagastu. Tika aplūkoti objekti, satikti
novada iedzīvotāji, uzņēmēji, personības, novērtējot Valkas novada bagātību un savdabību.
Novadpētniecības darbs
Valkas NCB novadpētniecības darba prioritāte 2020. gadā bija informācijas
papildināšana elektroniskajā kopkatalogā, novadpētniecības datubāzē (aprakstu anotācijās) un
bibliotēkas mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība”, materiālu digitalizācija, lai nodrošinātu tiem
attālinātu piekļuvi.
Valkas NCB novadpētniecības krājums papildināts gan ar jau iznākušām ar
novadniekiem (P. Radziņš, A. Pelēcis, T. Elziņa, J. Strupulis) saistītām grāmatām, gan arī ar
senākiem izdevumiem (Rauskas apgādā Valkā izdota grāmata). Krājumā nonākušas arī
kādreizējā omulieša Ē. Kivilanda savulaik Omuļu bibliotēkai dāvinātas grāmatas. Visas
bibliotēkas Valkas novadā saņēmušas J. Erenštreita atkārtoto J. Cimzem veltītās grāmatas
“Kroņu pinējs” izdevumu. Kārķu pagasta bibliotēkas krājums papildināts ar filoloģijas
studentes referātu par novadnieku Lappas Mārtiņu (tā sagatavošanā izmantoti arī bibliotēkas
novadpētniecības materiāli).
Valkas NCB novadpētniecības krājumam kora “Tālava” ilggadīgā dziedātāja Anita
Zvirgzdiņa dāvinājusi savus saglabātos materiālus: Dziesmu svētkiem veltītas medaļas,
piemiņas vimpeļus, piezīmes par Valkas kultūras nama jauktā kora darbību 1989./90. gada
sezonā (dalībnieku saraksti un paraksti, mēģinājumu apmeklējuma atzīmes, pasākumu plāni,
pat receptes) u.c. (skat. TE). Īpašs prieks par skaisti noformēto Valkas jauktā kora hroniku, tā
aprakstīta novadpētniecības datubāzē, uzsākta digitalizācija, lappuses tiek pakāpeniski skenētas
un ievietotas apraksta anotācijā. Hronikā pieminētajā datumā Valkas NCB Facebook lapā tiek
publicēta informācija par notikumiem attiecīgajā dienā, lietojot mirkļbirkas
#Valkaskorahronika, #Valkaskoris.
Kārķos notikusi LTV raidījuma “Tas notika šeit” filmēšana (skat. TE). Sakarā ar to
bibliotēkā vākti materiāli par aptuveni 10 tēmām, no tām raidījumam izvēlētas trīs leģendas:
par pērļu zvejošanu Sedas upē, par Veckārķu pils likteni. Trešā tēma no sākotnējās ieceres par
igauņu okupāciju 1918. gadā pārtapusi par Jāņa Ampermaņa dzīvesgājuma izpēti, bet gala
rezultātā izvēlēts temats par nacionālo partizānu darbību Kārķos. Gada nogalē raidījumu varēja
vērot LTV, bibliotēkas vadītājas ieguldījums gan palicis aizkadrā.
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Valkas novada bibliotēku novadpētniecības krājumi izmantoti, iepazīstinot mazos
lasītājus ar novadpētniecības materiāliem, projekta piecu dienu nodarbību cikla “Iepazīsti
novadu kopā ar bibliotēku” ietvaros.
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, bibliotēkas lasītājiem piedāvāja dažādus
attālināti pieejamus resursus. Valkas NCB sagatavoja novadpētniecības materiālu izlasi
dažādām gaumēm “Iepazīsti Valku virtuāli!” (skat. TE). Arī novadniekiem jubilejās veltītas
virtuālas izstādes: Valkas novadpētniecības muzejam (skat. TE) , rakstniekam Aleksandram
Pelēcim (skat. TE), operdziedātājai Silgai Tīrumai (skat. TE). Virtuālais sveiciens literātei
Ausmai Kurpniecei izdrukāts, iebrošēts un uzdāvināts jubilārei. Pateicības vārdus par to
bibliotēka saņēmusi laikrakstā “Ziemeļlatvija”. Ērģemiskā manierē pieminēta valodnieces
Elgas Kagaines 90. dzimšanas diena (skat. TE). Saistībā ar to sociālajos tīklos izvirzīts
jautājums: “Vai valodnieku aprindās viņu atcerējās, vai ir domāts par piemiņas zīmi Valkā,
Cimzes kapos?”, un ieteikums “Uzņemties iniciatīvu, sazināties ar Valodas institūtu”.
Laikraksta “Ziemeļlatvija” 95. dzimšanas dienai veltīta publikācija Valkas NCB mājaslapā
(skat. TE), kā arī sagatavots virtuāls sveiciens sociālajos tīklos, kā arī sniegts neliels ieskats
dažos avīzes pirmajos numuros. Ar izstādi “Zīmē, glezno, rada... un svin jubilejas vēža zīmē”
patīkami pārsteigtas trīs Valkas mākslas skolas pedagoģes (skat. TE). Izstādē bibliotēkā bija
aplūkojami arī materiāli no mākslas skolas arhīva, kas savulaik uzticēts bibliotēkai.
Valkas NCB veidotā izstāde “Manai skolai simtgadē” balstīta uz Valkas muzeja
apkopotajiem nozīmīgākajiem notikumiem Valkas ģimnāzijas 100 pastāvēšanas gados. To
ilustrēšanai izmantoti arī bijušo audzēkņu fotoattēli un citi materiāli. Izstādē, noskenējot QR
kodu, bija iespēja aplūkot novadpētniecības datubāzē aprakstītās fotogrāfijas (skat. TE).
Izstādē „Uz tā tālā ceļa... Velgai Krilei – 75” bija skatāmas arī vairākas Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkas novadpētniecības mapes, kurās apkopota saistoša informācija par
dzejnieces dzīvi un daiļradi, kā arī Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru – iesācēju
konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” darbi.
2020. gads Valkas NCB noslēdzies ar izstādi “100 gadu Latvijas Valkai”. Jācer, ka tā
valcēniešiem lika aizdomāties par pilsētas vēstures sarežģītajiem līkločiem (skat. TE).
Kārķu pagasta bibliotēka savā Facebook lapā regulāri publicējusi informāciju par
nozīmīgu notikumu, cilvēku un pasākumu atceres dienām Kārķu vēsturē: “Šajā dienā Kārķos”
(skat. TE) un “Šajā mēnesī Kārķos” (skat. TE).
Valkas NCB regulāri sadarbojas ar Valkas novadpētniecības muzeju, apmainoties ar
informāciju, tiek saskaņotas publikācijas Facebook, viens otru papildina. Sadarbībā ar Valkas
novada Bērnu un jauniešu centru “Mice” ar izstādi bibliotēkā atzīmēta jauniešu deju kolektīva
“Vendīgs” 18. dzimšanas diena (skat. TE). Sadarbībā ar Valkas pilsētas teātri, Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāziju, Valkas novada literāro apvienību un Valkas novadpētniecības muzeju
bibliotēka plānojusi Velgai Krilei veltītu atceres vakaru. Diemžēl Covid-19 infekcijas izplatības
saistīto ierobežojumu dēļ tas atlikts. Sadarbībā ar dzejnieci Anitu Anitīnu (Velgas vārdam
veltītā konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” žūrijas locekle) un dzejniecei veltītu rindu autori
Daigu Putniņu noorganizēts atceres brīdis pie Velgas Kriles atdusas vietas. Valkas pagasta
Lugažu bibliotēka sadarbībā ar saieta namu Lugažu muiža, Valkas pagasta pārvaldi un Antru
Krili organizējusi dzejniecei veltītās Velgas dienas (skat. TE) un viņas vārdam veltīto autoru –
iesācēju konkursu “Tu arī mani spēsi izpildīt” (skat. TE).

44

VALKAS NOVADS

Latvijas ziemeļu vārti
[TYPE HERE]

Projekti

Projekta nosaukums

Notikums. Autors.
Lasītājs.”

Finansētājs

Projekta apraksts (t. sk. īstenošanas
laika periods, rezultāti, īss
kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

Valkas NCB tika noorganizētas četras
tikšanās ar autorēm U. Cepīti, M. Krekli,
E. Ruku, un raidījuma Literatūre
vadītājiem M.Selecku un G. Terzenu

Atbalstīts

Dzejas dienās Valkā viesojās latgaliešu
dzejnieki L. Purinaša un O. Orlovs,
dziesmas izpildīja S. Bondare

Atbalstīts

Finansējuma
apjoms

VKKF

1040 EUR

Valkas novada Dzejas
diena 2020.
Latgaliešu dzeja
Ziemeļvidzemes
pakalnos.

VKKF

Romantika dzejas
dārzā

VKKF

-

Valkas pagasta bibliotēka, sadarbībā ar
saieta namu “Lugažu muiža” dzejas
koncerts un tikšanās ar dzejniekiem

Neatbalstīts

Bērnu, Jauniešu un
Vecāku žūrija 2020

Latvijas
Nacionālā
bibliotēka

134.45 EUR

Grāmatu kolekcijas iegāde Kārķu pagasta
bibliotēkā

atbalstīts

Programma “Grāmatu
starts” Valkas novadā
2020

LNB
Atbalsta
biedrība

87.50 EUR

Valkas novadā organizēta Mazā Pūčulēna
skoliņa ar trim nodarbībām. Piedalās
sešas Valkas novada publiskās
bibliotēkas.

atbalstīts

1101.25 EUR

Sadarbībā ar biedrību “Valkas attīstībai”
tika īstenots projekts ar piecu dienu
nodarbību ciklu, lai pilnveidotu Valkas
novada bērnu saturīga laika pavadīšanas
iespēju vasarā, iepazīstot novada
bibliotēkas, novadpētniecības krājumu,
iepazīstot novada vietas un personības.

atbalstīts

Projekts ar 5 dienu
nodarbību ciklu
“Iepazīsti novadu
kopā ar bibliotēku”

LAD,
Valkas
novada dome

19.Tab. “Projektu apkopojums”

2020. gada atbalstīto projektu realizēšana sagādāja ne mazums raižu. Valkas NCB
projektam “Notikums. Autors. Lasītājs” nācās lūgt VKKF realizācijas pagarinājumu, pasākumu
aizliegumu dēļ pavasarī. Ar bažām par pasākumu norisi rudenī, maijā VKKF tika iesniegts
projekts par Dzejas dienām Valkas novadā oktobrī. Tikai dažas dienas pirms pasākuma
vajadzēja aizstāt dzejnieku no Daugavpils, viņš nevarēja piedalīties, jo tika atzīts kā Covid-19
kontaktpersona. Abos gadījumos ar kultūrkapitāla projektu kuratoru un konsultantu palīdzību
un padomiem vajadzīgās dokumentācija tika ātri sakārtota un pasākumi varēja notikt.
5.4.Attīstības un plānošanas nodaļa
Uzņēmējdarbības jomā
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.
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Attīstības un plānošanas nodaļa konsultēja novada uzņēmējus un biedrības projektu
iesniegumu sagatavošanā iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” LEADER
izsludinātajā atlases kārtā un iesniegšanai LIAA.
Remigrācijas jomā
Valkas novada dome 2019.gada 7.oktobrī tika parakstījusi vienošanos ar Vidzemes
plānošanas reģionu par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”
atbalsta izmaksu.
Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar konkursa “Remigrācijas sekmēšanas
pakalpojumi pašvaldībās” rezultātiem, finansiāli atbalstīja Valkas novada domes pieteikumā
norādītās aktivitātes, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu, piešķirot finansējumu 10 000 EUR
apmērā. Saistībā ar Covid – 19 aizliegumiem, finansējums tika apgūts 9201.80 EUR.
Projekta ietvaros tika atbalstīti divi mentori latviešu valodas apguvei, lai apmācītu
sveštautiešus, kas ir dzīvesbiedri latviešu remigrantiem, kā arī tika noorganizēts Ziemassvētku
pasākums un pasākums Kārķos, dodot platformu, remigrantiem dalīties pieredzē un veidot
savstarpējus kontaktus un kontaktus ar pašvaldības vadību un speciālistiem.
2020.gada vasarā diasporas un remigrantu bērniem kopā ar Valkas novada līdzīga
vecuma bērniem/jauniešiem tika noorganizēta 3 dienu nometne, kurā bija 30 dalībnieki.
Ar piešķirtā atbalsta līdzfinansējumu, Valkas novada mājaslapā www.valka.lv ir
izvietots baneris “Remigrācija” un izveidota sadaļa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi
Valkas novadā”. Visa informācija par pasākumiem, kas tiks organizēti ar šo atbalstu un vispār,
lai uzrunātu no Valkas novada izbraukušo diasporu un jau uz dzīvi Valkas novadā atgriezušos,
tiks regulāri publicēta iepriekš minētajā vietnē.

9. att. Projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”pasākums

Starptautiskā sadarbība
Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Latvijā notiek jau piekto reizi, un šogad piecas
pašvaldības – Apes, Kuldīgas, Skrundas, Preiļu un Valkas novadi, - sadarbībā ar pašvaldībām
no Austrumu partnerības valstīm īstenos dažādas attīstības sadarbības un izglītības aktivitātes
no 14. līdz 29. novembrim.
46

VALKAS NOVADS

Latvijas ziemeļu vārti
[TYPE HERE]

Valkas novada dome šogad Eiropas vietējās solidaritātes dienā piedalījās pirmo reizi.
Tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā
konkursā attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošanai ar Austrumu partnerības valstu
pašvaldībām laikā no 14.11 līdz 29.11.2020. Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros un
pieteikums tika atbalstīts. Konkursā varēja piedalīties pašvaldības, kurām ir sadarbības partneri
kādā no trim Austrumu partnerības valstīm: Gruzijā, Moldovā vai Ukrainā.
Valkas novada domei no 2015.gada ir sadarbība ar Kutaisi pašvaldību, Gruzijā.
Sadarbības līgums tika parakstīts 2016.gada 3.maijā par sadarbību lauksaimniecības, pārtikas
ražošanas, infrastruktūras, investīciju, tūrisma un kultūras veicināšanai un attīstības jomā. Jau ir
notikušas četras savstarpējas pašvaldību vadītāju, deputātu, no Gruzijas puses arī uzņēmēju
pieredzes apmaiņas vizītes Valkā un Kutaisi.
Par cik šogad situācija ar Covid - 19 neatļauj klātienes vizītes, projekta aktivitātes tika
organizētas attālināti, tas ir, Valkas mūzikas skolas audzēkņi apguva un ierakstīja gruzīnu
tautas dziesmu “Rīts” un Kutaisi bērnu folkloras kopa iemācījās latviešu tautas dziesmu “Teici,
teici, valodiņa”. Visi projektā iesaistītie dalībnieki saņēma skaistus T-krekliņus ar uzdrukātiem
līdzfinansētāju logo (Eiropas Savienības un Platforma logo) un Valkas un Kutaisi ģerboņiem.
Lai iepazītu Valkas novadā ieviesto projektu rezultātus un pārrunātu turpmākās
sadarbības iespējas un pārrobežu sadarbības projektu idejas programmēšanas periodam no
2021. līdz 2027.gadam, Valkas novada, Valgas, Otepes un Tirvas pašvaldību delegācijas laikā
no 2020.gada 18.augusta līdz 19.augustam apmeklēja ražošanas uzņēmumus, SIA “Vārpas 1”,
SIA “Pepi Rer”, alus darītavu Valkā un sidra ražotni Ērģemē, viesu namus “Bergervilla” un
“Mednieki”, iepazinās ar ieviestajiem ERAF līdzfinansētiem projektiem (Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā, Ērģemes pilsdrupas, ražošanas ēkas Varoņu ielā 39A un Kārķu pagastā) un
LEADER projektiem (Lustiņdruvas dabas taka un rotaļu laukums pie Kārķu pamatskolas,
petanka telpām Ērģemē).
Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pagasta valdi un INTERREG Igaunijas –
Latvijas programmas apvienoto sekretariātu, atzīmējot Eiropas Sadarbības dienu, organizēja
starpreģionu sadarbības programmas Interreg 30. gadskārtu, kas norisinājās š.g. 19.
septembrī topošajā Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centrā Pasākuma laikā tika iestādīti 30 koki,
16 no tiem Latvijas valsts pusē Valkā, 14 – Igaunijā Valgā. Svinīgajā notikumā piedalījās
aptuveni 50 Interreg Igaunijas-Latvijas programmas pārstāvji un sadarbības partneri, kā arī abu
kaimiņvalstu vēstnieki – Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijā
Raimonds Jansons un Igaunijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas
Republikā Arti Hilpus. Pēc koku iestādīšanas, pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt
projekta tapšanas vēsturi, kā arī cienāties ar īpašo Interreg 30. jubilejas torti, kas dalīta uz
Latvijas – Igaunijas valstu robežas.
Projektu jomā
Valkas novada dome 2020. gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos
Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 4 750 651 EUR un 2020. gadā
saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir 2302436 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2020.gadā turpināja darbu pie ES 2014. – 2020.gada
programmēšanas perioda ietvaros uzsākto projektu ieviešanas (1 Kohēzijas fonda projekta
ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstības jomā Valkā, 5 Eiropas reģionālās attīstības fonda
projektu (ražošanas ēkas Valkā un Kārķu pagastā būvniecība, Ausekļa ielas no Rūjienas līdz
Ausekļa ielai 56 posma pārbūves, Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, Ērģemes
pilsdrupu Ziemeļu torņa restaurācija), 2 Eiropas Sociālā fonda projektu veselības un slimību
profilakses, un deinstitucionalizācijas jomā, 9 LEADER projektu, 2 Interreg Latvijas –
Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projektu pilsētas vides sakārtošanas un tūrisma
attīstības jomā, 1 Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta
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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 atlases kārtām projektu izstrādes un ieviešanas (2 ERAF SAM 3.3.1.projektu izstrādes
- Ausekļa ielas posmā no Rūjienas līdz Ausekļa 56 pārbūve un jaunas ražošanas ēkas
būvniecība Valkā), Interreg Igaunijas – Latvijas PSP Valkas pilsētas centra labiekārtošanas
turpinājuma.
Aktīvi sadarbojāmies ar ministrijā un Vidzemes plānošanas reģionu prioritāšu
noteikšanai finansējuma piesaistei jaunajā ES 2021. – 2027.gada programmēšanas periodā.
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. 2020.gadā par Skolas pienu ir saņemta 8893 EUR ES un valsts budžeta dotācija.
Īstenots 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” projekts “Ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Valkā”. Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu
Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu
vajadzībām. Projekta ietvaros īstenota šāda aktivitāte: Ausekļa ielas, posmā no Rūjienas ielas
līdz Ausekļa 56, Valkā seguma atjaunošana. Projekta ietvaros veiktie ieguldījumi ar
komercdarbību saistītās teritorijas atjaunošanā (ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras
attīstīšana) nodrošinās šādu iznākuma rādītāju rašanos: jaunizveidotu darbavietu skaits
komersantos - 2 darba vietas un no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā
labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un
pamatlīdzekļos - 64 098 EUR. Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada jūnijs līdz 2020.gada
decembris. Projekta kopējās izmaksas sastāda 88 423,18 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 75
408,49 EUR un neattiecināmās izmaksas 13 014,69 EUR. 64 097,22 EUR ir ERAF finansējums
un 3 393,38 EUR ir valsts budžeta dotācija. Valkas novada dome līdzfinansēs 7 917,89 EUR no
attiecināmajām izmaksām un segs projekta neattiecināmās izmaksas 13 014,69 EUR (kopā 20
932,58 EUR).
Sagatavots un iesniegts 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” projekts
“Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā”. Projekta mērķis
ir palielināt privāto investīciju apjomu Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Projekta ietvaros plānots izveidot
ražošanas teritoriju Valkas novada Kārķu pagastā. Projekta ietvaros veiktie ieguldījumi ar
komercdarbību saistītās teritorijas attīstībai (komercdarbības mērķim paredzētas ēkas
būvniecībā) nodrošinās šādu iznākuma rādītāju rašanos: jaunizveidotu darbavietu skaits - 3
darba vietas un no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo
komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos - 160
000,00 EUR. Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada decembra līdz 2021.gada decembrim.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 250 198,28 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 233 467,11
EUR un neattiecināmās izmaksas 16 731,17 EUR. 160 000,00 EUR ir ERAF finansējums un 8
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026,12 EUR ir valsts budžeta dotācija. Valkas novada dome līdzfinansēs 65 440,99 EUR
attiecināmajām izmaksām un 16 731,17 EUR neattiecināmajām izmaksām (kopā 82 172,16
EUR).
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. 470 323,93
EUR ir ERAF finansējums, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes
līdzfinansējums 545 186,60 EUR no attiecināmajām izmaksām.
2020.gada jūlijā, 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”. Finansējums tika
atteikts. Pamatojums: visu tranzītielu stāvoklis nav slikts. 2021.gadā sniegsim pieteikumu
atkārtoti, iekļaujot Zemgales ielu posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai, kuras stāvoklis ir
novērtēts ar atzīmi “slikts”.
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.
Pēc 2018.gadā SIA “Konvents” izstrādātā torņa atjaunošanas un restaurācijas projekta,
2020.gadā būvdarbi tika uzsākti. Būvdarbus veic SIA “WARSS+” un darbus plānots pabeigt
2021.gada pavasarī.
Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 224 226 EUR, tai skaitā ES ERAF finansējums –
100 000 euro.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti sagatavoja un iesniedza
ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā” projekta grozījumus laika periodam no 2020.gada līdz 2023.gada
20.decembrim. 2020.gada oktobrī tika uzsākta aktivitāšu ieviešanu. Kopējais projekta
finansējums ir 178942 EUR, tai skaitā pirmajos projekta trīs gados laikā no 2017. – 2019.gadam
Valkas novadā tika realizēti pasākumi par 106 585 EUR un laika periodā no 2020.gada līdz
2023.gadam pieejamais finansējums ir 72357 EUR. Projektā plānots turpināt jau uzsāktās
aktivitātes – fiziskās aktivitātes sēdoša darba darītājiem, jaunajām māmiņām, pensionāriem un
sociālā nama iemītniekiem, peldēšanas apmācību, interaktīvas nodarbības par veselīgu uzturu
PII audzēkņiem un skolēniem, ekskursijas pensionāriem, sporta dienas bērniem u.c.
Valkas novada dome ir noslēgusi 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 bija 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
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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 20 mācību klašu mēbeļu komplekti un IKT laboratorijas aprīkojums, Ausekļa ielas
korpusam – 8 mācību klašu mēbeļu komplekti. Abos skolas korpusos mācību telpas aprīkotas ar
8 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. 2019. gada decembrī pabeigti būvniecības
darbi IKT laboratorijas izveidei Raiņa ielas korpusā. 2020. gadā piegādātas un uzstādītas
papildus ergonomiskas mēbeles kabinetos. Projekta kopējās izmaksas ir 2 638 484.86 EUR,
t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 1 467 520 EUR, bet neattiecināmās izmaksas –
1 170 964.86 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 – 1 170 964.86 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
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 trīs 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).
Ir noslēgti 3 līgumi par būvniecības veikšanu. Viens objekts (Rūjienas ielā 3E) jau ir
pabeigts un aprīkots ar mēbelēm. Atlikušie divi objekti tiks pabeigti 2021. gadā. Projekta
kopējās plānotās izmaksas ir 939 532,18 EUR, no tām 557 575,35 EUR ir ERAF
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līdzfinansējums, 24 598,91 EUR ir Valsts budžeta dotācija. Pašvaldības finansējums ir
357 357,92 EUR.
Valkas novada dome saņēma WiFi4EU “Voucheru” jeb atbalstu no Eiropas Komisijas
15 000,00 EUR apmērā. Šis “Vouchers” tika izmantots publiska Wi-Fi tīkla izveidei Valkas
novadā. Šajā projektā tika izveidots Wi-Fi tīkls Valkas JC ģimnāzijas sporta hallē, Valkas JC
ģimnāzijā un tās dārzā. Wi-Fi pakalpojumi šajā teritorijā ir pieejami ikvienam novada
iedzīvotājam un apmeklētājam, tie ir bez maksas un bez ierobežojumiem.
Uzsākta Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" projekta
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām
Valkas pilsētā” īstenošana. Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides
tehnoloģijas Valkas pilsētā, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, modernizējot pilsētas
apgaismojuma infrastruktūru, t.i., jaunu energoefektīvu gaismekļu ar satiksmes uzskaites
sensoriem iegāde un uzstādīšana ielu apgaismojuma infrastruktūrā Valkas pilsētā (248 gab.) un
viedas apgaismojuma sistēmas ieviešana. Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 119,155
MWh/gadā. Plānotais CO2 ietaupījums sastāda 12,988 tonnas gadā. Projekta aktivitātes tiks
īstenotas Valkas pilsētas ielās (Poruka, Tirgus, Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Pedeles, Ērģemes,
Sēlijas, Valdemāra, Apvienības, Savienības, Smilšu, Līvu, Pumpura, Tērauda, Zaļā, Jaunā,
Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalna ielās, Vienības gatvē, pagalmos (Ausekļa
iela 2 un Tālavas iela 9) un ceļā uz estrādi (Rūjienas 1 iela un “Pilsētas meži”). Projekta
kopējās izmaksas 318 549,92 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 306 493,00 EUR un
neattiecināmās izmaksas 12 056,92 EUR. EKII finansējums 70% no attiecināmajām izmaksām
jeb 214 545,10 EUR.
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”” ir īstenots projekts “Petanka sporta
centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”. Projekts tika realizēts “Ērģemes veikals”,
Ērģeme, Valkas novads. Projekta ietvaros tika 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.
2. Sadarbībā ar biedrību “Mednieku klubs EZERKALNI” ir īstenots projekts “Medību
kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana”. Projekts tika realizēts Ērģemes pag.,
“Omuļi”. Projekta ietvaros tika iegādāts viens šaušanas stendu ar kustīgo mērķi un viens
pneimatiskais ierocis, mednieku vajadzībām. Iegādāto inventāru izmanto arī Valkas
novada domes šautuve sacensību un treniņu vajadzībām (izmanto skolnieki, Valsts un
pašvaldību policija, robežsardze, zemessardze, mednieki un dažādu sacensību
dalībnieki). Ar Valkas novada domes šautuvi ir parakstīts nodomu protokols par
sadarbību nākotnē. Projekta kopējās izmaksas ir 1691,58 EUR, kur 90% jeb 1522,42
EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA
līdzfinansējums un 10% jeb 169,16 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums.
3. Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un
kukaiņu pēdām”. Projektā tika izveidota taka ar zvēru pēdu un putnu spārnu
izzinošiem elementiem, tā atrodas uz zemes gabala “Lustiņdruva”. Projekta teritorijā ir
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
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dzīvojošo putnu spārnu lielumu izzināšanu. Lai meža izzināšanu un iešanu padarītu
atraktīvāku, uzstādītas 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.
4. Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un
astronomija”. Projekta teritorijā ir aktualizētas abas Lustiņdruvas takas kartes, jo
pēdējo 5 gadu laikā ir izveidoti daudzi jauni objekti, un kartes vairs neatbilda objektīvai
situācijai dabā. Papildus ir uzstādīti 6 jauni vides objekti (Meža lineāls, kalkulators,
tālskatis un 3 ģeometriskās mēbeles), kas ļaus aizraujošā veidā apgūt, atcerēties un
atsvaidzināt matemātikas zināšanas. Tika uzstādīti arī 3 informācijas stendi, kur ir īss
apraksts kā rīkoties ar vides objektiem.. Projekta kopējās plānotās attiecināmās
izmaksas ir 4957,00 EUR, no kurām 90% jeb 4461,30 EUR no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb 495,70 EUR ir Valkas novada domes
līdzfinansējums.

10. att. Lustiņdruvas taka

5. Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas
pagasta Saieta namam "Lugažu muiža”, kura ietvaros plānots iegādāti 14
elektroenerģiju taupošu LED starmeši / prožektori un papildus aprīkojums. 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.
6. Sadarbībā ar Valkas ģimnāzijas vecāku biedrību īstenots projekts “Tautas tērpu iegāde
Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”, kura ietvaros atjaunoti
TDK "Vainadziņš" un TDK "Vendīgs" tautas tērpi. 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
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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.
7. Sadarbībā biedrību “Valkas attīstībai” īstenots projekts “Iepazīsti novadu kopā ar
bibliotēku”, piecas nodarbības, piecās dienās. Projekta mērķis ir pilnveidot Valkas
novada bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā ar nodarbību cikla “Iepazīsti
novadu kopā ar bibliotēku” piedāvājumu (piecas nodarbības piecās dienās ar darbošanos
bibliotēkā, izmantojot tur pieejamo informāciju, un tad došanos pastaigā/ izbraukumā
reālā vidē). Projekta gaitā tika izzināta Valkas novada un konkrētā pagasta
kultūrvēsture, tika iepazīts aktuālais, interesantais un vērtīgais mūsdienās. Dalībniekos
tika veicināta izpratne par vienu no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem –
novadpētniecība. Bērniem bija iespēja ieraudzīt, ko publiskā bibliotēka vāc un uzkrāj
savā novadpētniecības krājumā, piemēram, publicēto informāciju, dažādus dokumentus
par savu novadu un pagastu. Nodarbībās spēļu veidā tika noskaidrotas un pilnveidotas
bērnu zināšanas par apmeklēto vietu, pagastu vai ar to saistīto objektu Valkas novadā.
Nodarbību praktiskās daļas ietvaros tika izpētīta bibliotēkā iepazītā vieta, objekts, īpaša
personība un uzņēmums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1101,25 EUR,
Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir
90% no attiecināmajām izmaksām jeb 991,25 EUR un Valkas novada domes
līdzfinansējums ir 110.00 EUR.
8. Valkas novada dome ir uzsākusi projektu “Atpūtas un rotaļu laukuma
labiekārtošana Kārķu pagastā”. Projekta ietvaros līdz šim ir demontēti esošie rotaļu
elementi, izbūvēta drenāža, nobruģēti celiņi, izveidots apgaismojums, ierīkota sajūtu
taka, sakārtoti volejbola laukumi. 2021. gada sākumā tiek plānota esošo elementu
atjaunošana, jaunu atpūtas solu uzstādīšana, un jaunu rotaļu elementu uzstādīšana.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 38 805,92 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 23 805,92 EUR.
9. Valkas novada dome ir uzsākusi projektu “Āra lasītavas izveide Vijciemā”. Projekta
mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema
pagastā, izveidojot āra lasītavu vai bibliotēku. Projekta ietvaros plānots uzstādīt koka
nojumi / lapeni ar soliem un grāmatu plauktiem. Lai piesaistītu jaunos lasītājus un
dažādotu bērnu aktivitātes, kamēr vecāki lasa, plānots iegādāties arī 5 āra spēles –
domino, dambreti, ciparu boulingu, yatzi un petanku. Projekta kopējās plānotās
izmaksas ir 3 992,08 EUR, no kurām attiecināmas ir 3 781,64 EUR, kur 90% jeb
3 403,47 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums.
Valkas novada dome piedalās 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
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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 EUR, t.sk., ERAF finansējums
2 999 999,98 EUR. Valkas pašvaldības kopējais budžets projekta ir 3 184 343,01EUR,
no kurām Igaunijas – Latvijas programmas finansējums ir 1 511 289.19 EUR un valsts
budžeta finansējums EUR 88 899.36. 2020. gadā pabeigti Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas Centra būvdarbi. Projekta ietvaros plānotas arī vairākas mārketinga aktivitātes,
t.sk., ValgasValkas mājas lapas https://visitvalgavalka.com/lv/ izveide un uzturēšana,
dažādu pasākumu organizēšana, dalība starptautiskos pasākumos un izstādēs u.tml.

11.attēls Valkas – Valgas centrs



Sadarbībā ar Valgas pagasta valdi ir sagatavots un iesniegts projekta “Valgas-Valkas
dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana” pieteikums
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020.
Projekta ietvaros plānots atjaunot gājēju un riteņbraucēju takas no Sēlijas ielas līdz
Latvijas-Igaunijas robežai. Takas tiks atjaunotas abos Pedeles krastos, tās paredzēts
izbūvēt no cietā seguma, teritorijā paredzēts arī apgaismojums, videonovērošana, soli
un atkritumu urnas. Kāpnes uz Putraskalnu tiks pārbūvētas ar ilgmūžīgu materiālu, no
kāpnēm tiks veidota laipa līdz pat Pedelei ar atpūtas platformu Pedelē. Pedelē (tuvāk
Sēlijas ielas tiltam) tiks uzstādīta strūklaka. Teritorijā (tuvāk Latvijas-Igaunijas
robežai) tiks veikta apauguma novākšana (krūmu un koku izciršana), lai no Putraskalna
pavērtos patīkama ainava. Vēl projekta ietvaros paredzēts arī izveidot gājēju un
riteņbraucēju taku no cietā seguma no Raiņa ielas (esošā “Valgas – Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība” projekta) līdz Semināra ielai. Šajā posmā tiks iztīrīta arī
Varžupīte un uzstādīts apgaismojums, videonovērošana, soli, atkritumu urnas un
pergolas. Tiks rekonstruēts Semināra ielas tilts, izbūvēta caurteka zem tilta, atjaunots
asfalta segums uz tilta un uzstādītas jaunas tilta margas. Semināra ielas teritorijā
plānots izbūvēt gājēju un velobraucēju taku no cietā seguma un iztīrīt Varžupīti no
Semināra ielas līdz privātās zemes teritorijai. Plānots atjaunot bijušo robežsargu ēku,
pielāgojot to, lai tajā varētu pārcelt Tūrisma informācijas biroju (TIB). Teritorijā ap
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bijušo robežsargu ēku tiks izveidotas dažādas atraktīvas aktivitātes saistībā ar robežas
tēmu. Teritorijā plānots izveidot arī stāvlaukumu autobusiem un tūristu grupām, kuri
ieradīsies uz TIB. Projekta vadošais partneris ir Valgas pagasta valde. Projekta kopējais
plānotais budžets ir 926 140,00 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 787 216,73 EUR.
Valkas novada dome un Valgas pašvaldība katra līdzfinansē 70 000,00 EUR, tādējādi
Valkas novada domes budžets projektā sastāda 463 070,00 EUR.
Valkas novada dome kā vadošais finansējuma saņēmējs, uzsāka Interreg Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta no “No hobija uz biznesu”
ieviešanu. Projekta aktivitātes bija plānots ieviest laikā no 2019.gada 1.jūlija līdz 2021.gada
30.jūnijam, bet projekta ieviešana tiks pagarināta par gadu. Projektā ir 6 partneri no Latvijas un
6 partneri no Krievijas. Plānotājās aktivitātēs tiek iesaistīti mājražotāji (tirdziņi, apmācības,
kontaktbiržas un diskusijas), kā arī notiek tirdzniecības vietu labiekārtošana (Valkas novads
iegādājās 5 teltis un vienu pārvietojamo tirdzniecības namiņu).
2020. gadā, saistībā ar
Covid - 19 aizliegumiem, tika pārnesta uz nākošo gadu 14 projektu pasākumu ieviešana.
2020.gadā laikā no 30.septebra līdz 1.oktobrim Rugāju novadā notika apmācību seminārs
mājražotājiem un amatniekiem, kas ir 4 dienu apmācību cikla pirmās 2 dienas. Apmācību
dalībniekiem vēl 2 dienu apmācība notiks Pleskavā (Krievijā).
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
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 2021.gada beigām. Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 11 mērķa grupas
jauniešus, kopējais pieejamais finansējums 17 206,20 EUR. Līdz 2020. gada decembrim
projektā iesaistīti 7 mērķa grupas jaunieši.
2020. 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
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400 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 4 540 EUR. 2021. gadā plānota projekta
partneru sanāksme Valkā.
Teritorijas plānošanas daļas darbības pārskats
1.

Attīstības un plānošanas dokumenti
Teritorijas plānojums

Turpinājās darbs pie Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes.
2020.gada 26.martā, ar domes lēmumu, tika nodota publiskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai, Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija. Attiecīgie
paziņojumi tika publicēti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības
mājaslapā www.valka.lv Publiskā apspriešana notika no 2020.gada 4.aprīļa līdz 12.maijam.
2020.gada 28.maijā, pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās un atzinumu saņemšanas,
Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas plānojuma grozījumu
redakcijas pilnveidošanu.
2020.gada 28.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par Valkas novada teritorijas
plānojuma grozījumu 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 2020.gada
9.jūnija līdz 6.jūlijam. Pēc publiskās apspriešanas beigām teritorijas plānojuma grozījumu
Vides pārskats tika nosūtīts Vides pārraudzībās valsts birojam, atzinuma saņemšanai. Vides
pārraudzības valsts birojs pagarināja atzinuma sniegšanas termiņu, pamatojot to ar vērtējamo
dokumentu un risinājumu apjomu, kā arī nepieciešamību precizēt Vides pārskatu un saskaņot
grozījumu iespējamo ietekmi uz vidi ar Igaunijas Republiku, jo plānotie grozījumi var ietekmēt
arī Igaunijas teritoriju. Atzinums tika saņemts 2020.gada 21.decembrī. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas, tiek veikti papildinājumi vides pārskatā un veikti labojumi teritorijas plānojuma
grozījumu redakcijā.
Saskaņā ar saņemtajiem fizisko un juridisko personu iesniegumiem, 2020.gadā izsniegtas
21 izziņas par plānotās darbības atbilstību spēkā esošajam Valkas novada teritorijas
plānojumam.
2.

Zemes pārvaldība

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. punktam, veicam “Rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu izvērtējumu un izskatām jautājumus 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).
Līdz šā gada laikā ir sagatavoti un pieņemti lēmumi par 136 rezerves zemes fondā reģistrēto
zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā un pašvaldības vārda.
2020.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti jauni
29 pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 20
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 iesniegumi, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas mērķu
aktualizācija kopumā 56 zemes vienībām.
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Zemes ierīcības projekta izstrāde un dokumentu nodošana notiek elektroniskā formā un
pašvaldība vairs neizstrādā darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, bet gan izsniedz
Nosacījumus, kuros norādīts projekta izstrādes mērķis, prasības projekta grafiskās daļas
izstrādei izmantojamai kartogrāfiskā materiāla pamatnei, informācija par teritorijas plānojumā
noteiktajām aizsargjoslām, norādīta projekta īstenošanas secība (ja to veic pa posmiem),
prasība par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem.
2020.gadā kopumā sagatavoti 10 jauni nosacījumi zemes gabalu sadalīšanas un zemes
ierīcības projektu izstrādes vajadzībām, un ar sēdes lēmumu apstiprināti 11 zemes ierīcības
projekti par zemes gabalu sadalīšanu Valkas novada teritorijā.
Salīdzinoši ar 2019.gadu zemes vienību sadalīšana šogad norit gausāk.
Pēc zemes ierīcības projektu apstiprināšanas, Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
programmā, tiešsaistes režīmā, tiek aktualizēta informācija par katras jaunizveidotās zemes
vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
2.1.Zemes komisijas darbība
Viens no Teritorijas plānošanas daļas uzdevumiem ir nodrošināt zemes komisiju darbu,
sēžu protokolēšanu, dokumentu un zemes komisijas lietu sakārtošanu atbilstoši lietvedības un
arhīva prasībām, sagatavot Zemes komisijas lēmumprojektus un izziņas.
Ņemot vērā 2016.gada 28.jūlija Valkas novada domes nolikuma Nr.6 „Zemes komisijas
nolikums”, II daļu, Zemes komisijas kompetencē ir dot atzinumus par datiem zemes nodokļa
aprēķināšanā, pieņemt lēmumus par zemes gabala platību un robežu plānu apstiprināšanu, ja
nostiprinājuma lūgums par ēku (būvju) ierakstīšanu zemesgrāmatā iesniegts pirms zemes
ierakstīšanas zemesgrāmatā, kā arī izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju
ieteikumus un norādījumus, kā arī personu iesniegumus un pieņemt lēmumus šādos jautājumos:
1. pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
2. platības noteikšana ēku uzturēšanai;
3. adrešu noteikšana, maiņa vai anulēšana;
4. zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamības izvērtēšana, to izstrādes darba
uzdevumu sagatavošana un gatavo zemes ierīcības projektu izvērtēšana un
apstiprināšana;
5. zemes gabalu piekritības izvērtēšana, noteikšana un platības precizēšana;
6. nekustamo īpašumu sadalīšana, ja tiek atdalīta atsevišķa zemes vienība un jaunu
nekustamo īpašumu izveidošana;
7. zemes lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšana u.c
8. jautājumos, kas saistīti ar zemes konsolidāciju.
Bez tam, Zemes komisijas pienākums ir arī organizēt un veikt nepieciešamās
darbības zemes pārvaldībā un pārraudzībā.
Kopumā 2020.gadā sasauktas un novadītas 12 sēdes, darba kārtībā iekļauti un
izskatīti, darba kārtībā iekļauti un izskatīti 275 jautājumi, kas salīdzinot ar
2019.gadu ir par 54 jautājumiem mazāk. Nostrādātas 17.5 stundas.
Lietotājprogrammā Lietvaris 2020.gadā reģistrēti 280 izejošie dokumenti, kas saistīti ar
Zemes komisijas sēžu izrakstu nosūtīšanu.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu tiek turpināts izvērtēt
rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes
piekritība pašvaldībai.
2.2.Zemes nomas reģistrs
Saskaņā ar Attīstības un plānošanas nodaļas Nolikumu, viens no Teritorijas plānošanas
daļas uzdevumiem ir veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā un turējumā esošo zemes gabalu
nomas reģistra uzturēšana un aktualizēšana.
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Valkas novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas vajadzībām tiek uzturēts nomas līgumu
reģistrs programmā NOMA. Programmā 2020.gadā reģistrēti dati par 877 spēkā esošām
(aktīvām) vienībām. Kopumā veikti ieraksti par 1398 vienībām, kas ir par 141 vienību vairāk
nekā pērn.
Kopumā ir iznomāti 1325 ha no novada teritorijas. Nomas maksas ieņēmumi 2020.gadā 44596,32 euro.
Laikrakstā Valkas Novada Vēstis nopublicēti sludinājumi par neapbūvētu zemes gabalu
vai to daļu nomu bez apbūves tiesībām kopumā par 67 zemes vienībām.
Rīkotas 6 nomas tiesību izsoles, kopumā par 11 zemes vienībām. Publicēta arī
informācija par zemes vienībām, kuras Valkas novada administratīvajā teritorijā izmantojamas,
kā ģimenes (sakņu) dārza teritorijas.
2020.gadā pamatojoties uz Valkas novada domes Zemes komisijas un Valkas novada
domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem, kopumā tika sagatavoti un Teritorijas plānošanas daļas
reģistrā reģistrēti 200 nomas līgumi un vienošanās.
Teritorijas plānošanas daļa regulāri izsūta informatīvās atgādinājuma vēstules par nomas
termiņa izbeigšanos un tā pagarināšanu (t.sk. iekļaujot informāciju par obligātu saistību izpildi
pret pašvaldību), par nomas platības precizēšanu, izmaiņām nomas maksā, kā arī vēstules ar
aicinājumu nokārtot zemes nomas jautājumu, ja uz tā atrodas personai piederošs ēku īpašums.
Kopumā 2020.gadā tika nosūtītas 144 šāda veida vēstules.
Uzsākts darbs pie nomas maksas parāda piedziņas. Šim nolūkam 2020.gadā atjaunots
saraksts ar nomas maksas parādniekiem, kopumā 16 personas, par kurām kopš 2018.gada
Zemes komisijā jau pieņemts lēmums par parāda piedziņas procedūras uzsākšanu. Lietas
izpildei nodotas juridiskajai nodaļai.
2.3.Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas process
2020.gadā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas reģistrā kopumā ir reģistrēti 50
atsavināšanas procedūras ierosinājumi, no tiem 2020. gadā iesniegti 14 jauni iesniegumi.
2020.gadā sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti un organizēta 7 izsoles, tika apstiprināti
izsoles rezultāti.
Atsavināšanas procedūra kopumā ir pabeigta 16 gadījumos. Daļēji pabeigtas ir 6
atsavināšanas lietas ar atlikto maksājumu, kur procedūras noslēgums ir atkarīgs no samaksas
termiņa.
3 zemes gabalu atsavināšanas procedūra tika atcelta un turpināsies šo zemes gabalu
nomas, jo atsavināšanas ierosinātāji likumdošanā noteiktajā termiņā nav veikuši uz zemes esošo
ēku īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā vai nav snieguši atbildi par izpirkšanas
maksas nosacījumiem.
Atsavināšanas procedūras ilgums galvenokārt ir atkarīgs no tā, kādi dokumentu ir
atsavinātāja ierosinātāja rīcībā, ja tiek iesniegts ierosinātāja rīcībā esošs zemes gabala robežu
plāns, tas ievērojami saīsina procedūras ilgumu. Tāpat atsavināšanas procedūras ilgumu
ietekmē arī fakts, ja uz atsavināmā zemes gabala atrodas atsavināšanas ierosinātājam piederošas
ēkas un būves, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Šī iemesla dēļ
joprojām tiek kavēta 1 zemes gabala atsavināšanas procedūra. Visos gadījumos tiek sniegtas
konsultācijas nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumos.
3. Augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze (ADTI)
Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu
bāze (ADTI), kas ietver jauno (uzmērīto) topogrāfisko datu pārbaudi un to sakārtošanu
planšetēs, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu.
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Valkas novada admistratīvajā teritorijā līdz 2020.gada 31.decembrim kopumā tiek
uzturētas un aktualizētas 1017 planšetes.
Kopumā 2020.gadā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 94 jauni
topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu darbi, kas ievietoti kopumā 263
planšetēs, salīdzinoši 2019.gadā 90 jauni topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu
darbi, kas ievietoti kopumā 326 planšetēs.
4. Izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Kopš 2010.gada 1.oktobra, Teritorijas plānošanas daļa, pamatojoties uz 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punktu, un vadoties no Valkas
novada teritorijas plānojuma, gatavo izskata personu iesniegumus par nekustamo īpašumu
pārdošanu un sagatavo izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, ja šis īpašums nav
nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai.
Kopumā 2020.gadā ir sagatavotas 88 izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Apkopojot šo informāciju var secināt, ka 2020.gadā visvairāk darījumu, ar nekustamo īpašumu,
kas nav saistīti ar lauksaimniecībā izmantojamās zemi, ir bijis Valkas novada Valkas pagastā –
26 darījumi, Valkas pilsētā 22, Zvārtavas pagastā 14, Ērģemes pagastā 21, Vijciema pagastā 4,
Kārķu pagastā 10 darījumi.
Izvērtējot šos darījumus var secināt, ka visvairāk darījumi ir veikti pērkot un pārdodot
meža zemi.
5. Komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi
2014.gada 1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku
apvidos”, kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu
īpašumā. Likumā tika izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības zemes iegūšanai, kas
tiek pārbaudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības zemi īpašumā.
Lai pildītu augstāk minētā likuma normas ar 2014.gada 27. novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16.,14.§) tika izveidota Komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar
lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
2020.gadā notikušas 15 sēdes, izskatīti 28 iesniegumi, no kuriem 1 gadījumā ir
sniegts atteikums darījuma ar lauksaimniecības zemi veikšanai.
Komisijā organizētas arī 8 zemes nomas tiesību izsoles.
No augstāk minētā var secināt, ka šogad, attiecībā pret 2019.gadu darījumu skaits ar
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir kritis. Izvērtējot Pirkuma līgumus un pirkuma
summas, var secināt, ka 2020.gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāra vidējās
cenas ir saglabājušās 2019.gada līmenī, EUR 2000/ha.
2020.gadā Pašvaldības privāttiesiski noslēgto nomas līgumu reģistrā reģistrēti 5 jauni
zemes nomas līgumi, salīdzinoši 2019.gadā tika reģistrēti 14 un 2018.gadā tika reģistrēti
25 zemes nomas līgumi.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 301.panta 7.daļu, kas
nosaka, ka pašvaldībai ir jāveic to zemes iegādes darījumu reģistrs, kuri noslēgti līdz 2014.
gada 31. oktobrim un nav reģistrēti zemesgrāmatā līdz 2017. gada 30. jūnijam, informāciju par
minētajiem darījumiem publicējot pašvaldības mājas lapā. Senie darījumi par Valkas novada
teritorijā esošo zemi tiek reģistrēti pašvaldības mājas lapas www.valka.lv, sadaļā Pašvaldība/Pakalpojumi/Atļaujas/Zemes iegādes darījumu reģistrs (http://valka.lv/lv/valkasnovads-1/pasvaldiba-1/pakalpojumi-1/atlaujas).
2020.gadā augstāk minētajā sadaļā nav publicēti jauni ieraksti.
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6. Komisijas koku ciršanai ārpus meža darbība
Saskaņā ar personu iesniegumiem par koku ārpus meža ciršanas atļaušanu, 2020.gadā
tika saņemti un izvērtēti 17 iesniegumi. Izsniegtas 14 koku ciršanas atļaujas koku ciršanai
ārpus meža.
7. Medību koordinācijas komisijas darbība
Saskaņā ar AS ”Latvijas valsts meži” iesniegumu, tika apsekota meža jaunaudze
Zvārtavas pagastā, kurai bija nodarījuši postījumus brieži un stirnas. Tika sagatavots
zaudējumu aprēķins, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, un noteikti veicamie pasākumi
zaudējumu turpmākai novēršanai.
Tika sagatavoti un noslēgti trīs medību tiesību nomas līgumi ar mednieku kolektīviem par
medību tiesību iznomāšanu pašvaldībai piederošajās zemēs.
8. Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija
Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu plānu aktualizācijas un papildināšanas.
Kapu plāni, ar kapu pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti ar to mirušo vārdiem, kas miruši
2020. gadā un iepriekšējā gadā.
9. Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu
skaits ir 13610, no tās zemei – 8034, ēkām – 5576.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2020. gadā sastāda 551 954.56 EUR.
Par 2020. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis – 579 067.01 EUR, (no
tā 9850.40 EUR soda sankcijas).
tai skaitā:
Samaksāts, EUR
Samaksāti parādi EUR
Nekustamā īpašuma Aprēķināts, EUR
par 2020.gadu
(par iepriekšējiem
veids
par 2020.gadu (kārtējie maksājumi, tai
periodiem, tai sk.
sk. nokavējuma nauda)
nokavējuma nauda)
Zeme
ēkas, mājoklis

397020.2
154934.36

386559.43
143278.37
20.Tab.

28273.77
20955.44

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2021. sastāda EUR 88436.79,
nokavējuma nauda EUR 29206.99, kopā EUR 117643.78.
2020. gadā izsūtīti 106 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 260
brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavoti 86 lēmumi par nokavētu
nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un 52 personas nodotas Tiesu izpildītājiem –
parādu piedziņai.
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 7 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.
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Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām
personām, piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi 8636.28 EUR apmērā.
Regulāri tiek veikti nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķini pamatojoties uz zemesgrāmatas
un SIA “Valkas namsaimnieks” sniegtajiem datiem.
Nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek veikta datu aktualizēšana, atbilstoši, Valsts
zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.
Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu
reģistrs un ir iesniegti 6 kreditora prasījumi mantojumu lietās.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2021. gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2020. gadu. Papildus
aprēķinātā summa sastāda 13211.12 EUR.
5.5.Tūrisms
Nenoliedzami šis gads daudziem ir bija izaicinājumu pilns. Tāds tas bija arī mums,
tūrisma nozarē strādājošajiem. Neskatoties uz visu, 2020. gads mums aizvadīts veiksmīgs un
pilns daudz jauninājumiem.
Gada sākumā paspējām piedalīties 27.Starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū
„Balttour 2020" un prezentējām Valkas pilsētas un novada tūrisma piedāvājumus. Stenda
apmeklētāji atzinīgi novērtēja arī vietējā uzņēmēja Võru õlletehas alus darītavas produktu
„ Cimzes alus” . Kopīgi ar Vidzemes Tūrisma asociāciju (VTA) piedalījāmies arī Tourest
2020, Tallinā, prezentējot VTA projekta „ Garden Pearls” saimniecību z/s „ Ziediņi” un Valkas
pilsētas un novada tūrisma piedāvājumus, dodot iespēju apmeklētājiem arī iepazīties ar Võru
õlletehas alus darītavas produktu : „Cimzes alus”.

12. att. Izstādē – gadatirgū “Balttour 2020”

Izveidoti un aktualizēti Tūrisma piedāvājumi pilsētā un novadā, izveidoti maršruti gan
velobraucējiem, gan kājāmgājējiem un veidotas jaunas pastaigu maršrutu idejas. Atjaunota
informācija un uzstādīta jauna pilsētas karte uz autoceļa Rīga – Valka. Tika papildināts un
atsvaidzināts Valkas TIB suvenīru klāsts. Jauni suvenīri – ūdens pudeles.
Iesaistījām pilsētas un novada iedzīvotājus izzinošās un aizraujošās aktivitātēs pilsētā un
novadā. Velobraucienu sērijā “Apceļo Valkas novadu“ – kopumā piedalījās 48 interesenti,
iepazīstot Kārķu, Vijciema un Ērģemes pagastus. “Rudens orientēšanās spēlē“ – 63 iedzīvotāji
un pilsētas viesi meklēja norādes no punkta uz punktu un iepazina Valkas pilsētas apskates
objektus un novada uzņēmējus. Decembrī lielu popularitāti ieguva “Virtuālais Adventes
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kalendārs“, kurā ik dienu tika publicēta informācija ar tūrismu un Valkas pilsētu saistītām
lietām.
Šovasar Valkas pilsētā no Putraskalna virsotnes svinīgā pasākumā ierokot simbolisku
ceļa sākuma stabu ir aizsācies Svētā Jēkaba ceļš jeb Santjago ceļš (Camino de Santiago).
Kopumā Latvijas maršruts ir apmēram 562 km garš un Latvijas posms sākas Valkā, Putraskalnā
un ved cauri Latvijai, tālāk turpinoties Lietuvā, Polijā, Vācijā, Francijā un Spānijā līdz
Portugālei. Pavasarī Lielās talkas laikā pie Zāģezera, Omuļos un Žuldiņās tika ierakti ceļa 1836
akcijas „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju 1836 ” simboliskie ceļa stabiņi. Tāpat arī
līdzdarbojamies Vidzemes plānošanas reģiona projekta „ Pārrobežu pārgājienu maršruts „
Mežtaka” īstenošanā. Apsekots un nomarķēts posms Valkas novadā.
Latvijas lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” rīkotajās “Atvērtās dienas laukos”
no 82 Vidzemes dalībniekiem Valkas novadu pārstāvēja 6 saimniecības. Jauns aktīvā tūrisma
piedāvājums no vietējā uzņēmēja “BorderSUP” vasaras sezonā bija brauciens ar SUP dēļiem
un kanoe laivām pa Zāģezeru.
Īpašs prieks šogad bija par Mūrbūdu sidra darītavu, kas tika iekļauta „ Lauku Ceļotāja”
izveidotajā „Sidra ceļa” kartē un Dizaina viesu namu „Bergervilla”, kura kļuva par Mežtaka
“Gājējiem draudzīgs” zīmes ieguvēju.
2020. gadā izmantojot dažādas iespējas, esam aktīvi pārstāvējuši Valkas novadu tūrisma
pasākumos un veidojuši publicitāti:
 Piedalījāmies jau minētajās ikgadējās tūrisma izstādēs Rīgā „Balttour 2020” un
Tallinā „Tourest 2020”.
 Tāpat divu dienu garumā piedalījāmies Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā.
 Vasaras laikā esam uzņēmuši divas filmēšanas komandas raidījumam un šovam
„Iekodies Vidzemē” un „Felipe + Roberto”. Esam snieguši interviju Latvijas
Radio 2 raidījumam „Ceļojums”, guvuši publicitāti 1188.lv, travelnews.lv,
VisitVidzeme un laikrakstā „Mājas Viesis”.
 Priecājamies arī par Kārķu novadu un tā nokļūšanu LTV raidījumā „Tas notika
šeit”.
Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs kā VTA (Vidzemes Tūrisma asociācijas)
biedrs arī šogad aktīvi piedalījās asociācijas rīkotajās biedru sanāksmēs, konferencēs un
ieguvām papildus zināšanas par tūrisma aktualitātēm dažādos semināros, vebināros un
apmācībās. Noslēdzies projekts „Garden Pearls”, kurā Valkas novadu pārstāvēja Z/S Ziediņi.
Vidzemes Tūrisma asociācija kopā ar Lauku Ceļotāju un 24 citiem projektu partneriem no
Latvijas un Igaunijas kopīgi strādāja, lai izveidotu Igaunijas un Latvijas Militārās vēstures
tūrisma maršrutu: „Militārais mantojums”, kurā apzināti un ievietoti 8 militārie objekti Valkā
un Valkas novadā. Informācijas apkopošanas darbs pie digitālās un drukātās kartes
papildināšanas turpināsies arī 2021.gadā. Ikgadējais pieredzes apmaiņas seminārs šoreiz
norisinājās tepat, Latvijā. Iepazinām Vidzemes kultūrvēsturisko un industriālo mantojumu, kā
arī radošo industriju un gastronomiskā tūrisma piedāvājumus Alūksnē, Gulbenē, Litenē,
Lubānā, Kalsnavā un Lielvārdē.
Sadarbojoties ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu (ZBR) un Dabas aizsardzības
pārvaldi (DAP) izveidots velomaršruts Valkas novadā un tas ievietots arī DAP mobilajā
aplikācijā „ Dabas tūrisms”. Atjaunota arī informācija par objektiem un apsekota Kokšu ezeru
dabas taka. Tāpat norisinājās darbs pie topošā Valkas „ Mežaparka”. Kopā ar dabas ekspertiem
apsekojām topošā “Mežaparka” teritoriju un iesaistot Valkas pilsētas Jauniešu domi,
izveidojām topošā parka elementu vēlmju sarakstu, kurš tika nodots publiskajai apspriešanai.
Iedzīvotāji iepazinās ar noteiktās teritorijas zonām un izteica savu viedokli. Visi ierosinājumi
turpmāk tiks ņemti vērā strādājot pie Valkas „ Mežaparka” tālākās attīstības pēc saistošo
noteikumu “Par Valkas Mežaparka apsaimniekošanu un aizsardzību” apstiprināšanas.
Valkas novada TIB labprāt iesaistās VJCĢ organizētajās projekta dienās, karjeras
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dienās un ēnu dienās, kur iepazīstina ar Tūrisma un informācijas biroja darbību un tūrisma
jomu Latvijā kopumā. Līdzdarbojas Valkas novadpētniecības muzeja un Valkas Centrālās
bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs, kā arī atbalsta Valkas Jauniešu domes rīkotos pasākumus.
Šogad „ Ēnu dienās” līdzdarbojāmies ne tikai Valkas skolēniem stāstot un iepazīstinot ar biroja
darbību, bet darbiniekiem pieteicās un ieradās divas „ ēnas” no Valmieras Viestura
vidusskolas”. Skolnieces atzina, ka darbs tūrisma jomā ir izaicinājumu pilns, aktīvs un
daudzveidīgs. Valkas TIB arī atbalstījis Valgas-Valkas kafejnīcu dienas, kā arī līdzdarbojies
digitālās orientēšanās spēles „ vWalk” izveidē Roadgames platformā.
Mūsu darba sezona bija īsa, bet pozitīviem piedzīvojumiem bagāta. Šeit daži statistikas
dati:
 Braucienos ar sliežu velosipēdu devušies 531 cilvēks;
 Velosipēdus iznomājuši – 96 cilvēki;
 Kopā apkalpojām – 1835 cilvēkus, no tiem 995 klātienē, 175 izmantojot
telefonisku saziņu, 14 e-pastā, 13 sociālajos tīklos.

13. att. Sliežu velosipēda aktivitātes

5.6.Būvvalde
Valkas novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) sastāvā 2020. gadā darbojas būvvaldes
vadītājs - būvinspektors, arhitekte, būvinspektora palīgs.
2020. gadā Būvvaldes darbinieki apmeklējuši seminārus par Būvniecības informācijas
sistēmas ieviešanu un būvniecības procesa digitalizāciju. Būvniecības process ar 2020. gadu
uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā. Būvniecības process, kas uzsākts
papīra formātā, drīkst būt pabeigts papīra formātā.
Būvvalde pārskata gadā turpināja nodrošināt būvniecības procesa tiesiskuma funkcijas
Strenču novadā.
2020. gadā Būvvalde iesaistījusies Valkas novada administratīvās teritorijas
labiekārtošanas projektu plānošanā un teritorijas plānojuma izstrādē, Būvvaldes arhitekte
darbojas reklāmas izvietošanas komisijas sastāvā, Būvvaldes vadītājs – zemes komisijas darbā,
būvinspektora palīgs ieguvis būvspeciālista sertifikātu ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.
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Būvvaldes darbinieki aktīvi konsultēja iedzīvotājus par būvniecības procesa kārtību un darbu
Būvniecības informācijas sistēmā.
Aizvadītajā atskaites periodā - 2020. gadā Būvvalde Valkas un Strenču novada
administratīvajā teritorijā akceptējusi 87 projektus, izsniegusi 54 būvatļaujas. Sagatavoti 50 akti
par būvju pieņemšanu ekspluatācijā, ekspluatācijā pieņemtas 68 būves, būvniecībai vienkāršotā
kārtībā izsniegtas 46 apliecinājuma kartes, 42 paskaidrojuma raksti un saskaņotas projekta
izmaiņas 8 būvobjektiem. Izsniegtas 36 izziņas par būvniecību un 44 izziņas par būvju neesību.

14. att. 2020. gadā veikto darbību salīdzinājums pa novadiem

15. att. Veikto darbību salīdzinājums pa gadiem

5.7.Sociālā aizsardzība
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo 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 2020. gadā darba attiecībās bija 15 darbinieki –
dienesta vadītājs, sociālo pakalpojumu daļa vadītājs, septiņi sociālie darbinieki, sociālās
palīdzības organizators, lietvede, trīs aprūpētāji un apkopēja. Sociālo darbu veica astoņi sociālie
darbinieki. Tika nodrošināts, lai katrā pagasta pārvaldē – Kārķos, Ērģemē, Zvārtavā, Vijciemā,
Valkas pagastā, sociālais darbinieks apmeklētājus pieņemtu arī uz vietas. 2020. gada oktobrī
dienestā darbu ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros uzsāka
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sociālais mentors – ģimenes asistents, kas ir liels atbalsts sociālajiem darbiniekiem ģimenēm ar
bērniem.
Visi dienesta darbinieki ir paaugstinājuši savu profesionalitāti, mācoties kursos un
semināros. Supervīzijas pakalpojumu 2010. gadā saņēma dienesta vadītāja.
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
2020. gadā dienestā tika saņemti 2458 klientu iesniegumi un pieņemti 2443 lēmumi.
Darbinieki veica 169 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 50 riska ģimenes, kurās bērniem netiek
nodrošināta pietiekama uzraudzība, aprūpe un audzināšana vai arī vecākiem ir nepietiekamas
prasmes bērna aprūpē un audzināšanā, aktīvas 5 nepilngadīgo profilakses lietas..
Valkas novada sociālais dienests nodrošināja atbalsta grupu vardarbības mazināšanai,
kuru apmeklēja 10 cilvēki. Individuālās psihologa konsultācijas vardarbības mazināšanai
saņēma 2 personas. No vardarbības cietušajām pilngadīgajām personām arī tika nodrošināta
sociālā rehabilitācija – 3 personas saņēma individuālās psihologa konsultācijas. Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu gan institūcijā, gan dzīvesvietā saņēma 11 no prettiesiskām
darbībām cietušie bērni. 2020. gadā audžuģimenē atradās 5 Valkas novada bērni, aizbildnībā
14 bērni, ārpusģimenes aprūpes iestādē 5 bērni.
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 sociālās 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 119
personām, tajā skaitā 5 bērniem. Aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 34 personām.
Kopējās sociālo pakalpojumu izmaksas pašvaldībai sastāda 214100 eiro.
Valkas novada pašvaldības sociālie dzīvokļi Ērģemes pagasta “Valžkalni”. Regulāri tiek
piesaistīts sociālais darbinieks, kurš sniedz nepieciešamo palīdzību un atbalstu: palīdzot
klientiem no dzīvesvietas pārcelties uz dzīvi sociālajos dzīvokļos, sniedzot atbalstu
nepieciešamo mēbeļu vai mājsaimniecības inventāra sagādē. Sniedz regulāru atbalstu
iemītniekiem (trūcīgām un maznodrošinātām personām), kuras tiesīgas saņemt EVAFP atbalstu
– pārtikas un higiēnas komplektus. sniedz atbalstu personām, kurām nepieciešams iegādāties
zāles un personas veselības stāvokļa vai funkcionālo traucējumu dēļ pašas to nespēj nodrošināt.
Pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem nav samazinājies, pašlaik “Valžkalnos” dzīvo 8
klienti, no kuriem 2 klienti sociālajos dzīvokļos pārcēlušies dzīvot tieši 2020. gadā. Viens
klients šajā gadā pārcēlies dzīvot uz Sociālās aprūpes namu. Vēl 2 dzīvokļi ir brīvi. Sociālos
dzīvokļus pārsvarā īrē pensijas vecuma un pirmspensijas vecuma klienti, kuri ir nākuši no ļoti
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sliktiem sadzīves apstākļiem un jaunajā dzīvesvietā jāmācās jaunas sociālās iemaņas –
komunikācija ar citiem, veikt personisko higiēnu, uzkopt dzīvojamās telpas, mazgāt traukus,
sekot līdzi sava apģērba tīrībai u.c. Pēdējo divu gadu laikā sadzīves negadījumu dēļ uz
sociālajiem dzīvokļiem ir pārcēlusies arī viena personas darbspējīgā vecumā un persona ar
invaliditāti no citiem Valkas novada pagastiem. Ar Sociālā dienesta starpniecību Kārķu pagasta
ģimenes un mājsaimniecības tika iesaistītas Borisa un Ināras Teterevu fonda rīkotajā pasākumā
"Pats savam saimes galdam", kurā ģimenes guva noderīgu pieredzi dārzeņu audzēšanā un
konservu gatavošanā ziemai. Arī devās kopīgā ekskursijā pieredzes apmaiņā. Sociālais dienests
atbalstīja Nodibinājuma Fonda "Sirds atsaucība" projekta kārtējo rīkoto aktivitāti, lai
iepriecinātu vientuļos seniorus ar pārtikas pakām, kurās netrūka dažādu noderīgu produktu,
kurus ikdienā sociālajos dzīvokļos dzīvojošie nevar atļauties iegādāties. 2020. gadā vientuļos
seniorus Turnā ar sociālā dienesta starpniecību iepriecināja kāda Rīgā strādājoša iedzīvotāja,
kurai pieder īpašums Ērģemes pagastā. No personīgajiem līdzekļiem sagādājot, mīlas, sirsnīgas
dāvanas senioriem. Jau vairākus gadus pēc kārtas sociālo dzīvokļu iemītniekus ar jēra gaļas un
dārzeņu zupas izlases paciņām apdāvina Ērģemes pagastā dzīvojošā z/s “Sprīdīši” saimniece.
Vairāku gadu garumā dienestam ir sadarbība ar Igaunijas kolēģiem Valgas sociālo dienestu
un nevalstiskajām organizācijām. 2020. gadā sadarbības partneri no Igaunijas palīdzēja
vienai daudzbērnu ģimenei izremontēt dzīvokli un pilnībā iekārtot to ar mēbelēm un sadzīves
tehniku. Iespēju robežās tiek palīdzēts iedzīvotājiem ar apģērbu, mēbelēm, traukiem un citām
sadzīvē nepieciešamām lietām.
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.
Kā katru gadu arī 2020. gadā sociālie darbinieki palīdzēja dalīt jaungada paciņas
sirmgalvjiem, sadarbībā ar LSK Valkas nodaļu dalīja arī pārtikas pakas, higiēnas un
saimniecības preču pakas un individuālo mācību piederumu komplektus trūcīgajiem
iedzīvotājiem, atbalsta komplektus – higiēnu un pārtiku zīdaiņiem.
COVID - 19 infekcijas izraisītā krīzes situācija valstī uzlika sociālā dienesta darbiniekiem
papildus pienākumus. Pandēmijas laikā tika nodrošināta pārtikas produktu iegāde un piegāde
personām, kam bija nepieciešams piegādāt produktus mājās, pusdienu talonu izdale - piegāde
daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajām ģimenēm, siltu pusdienu piegāde mājās bērniem attālinātā
mācību procesa laikā. Masku dalīšana trūcīgajām personām/ģimenēm.
Sniegtie sociālie pakalpojumi deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.
1. 4 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu
2. 2 bērni ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar vecākiem piedalījušies VPR rīkotājā
vasaras nometnē.
3. 1 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņēmis logopēda nodarbības.
4. 1 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņēmis montesori nodarbības.
5. 1 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņēmis mākslas terapijas nodarbības.
6. 1 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņēmis kanisterapijas nodarbības.
7. 2 vecāki bērnam ar funkcionāliem traucējumiem saņēmuši fizioterapijas nodarbības
nodarbības.
8. Bērna ar funkcionāliem traucējumiem vecāki saņēmuši sociālā darbinieka konsultācijas.
9. 1 pieaugušais ar garīga rakstura traucējumiem saņēmis fizioterapijas nodarbības.
10. 1 pieaugušais ar garīga rakstura traucējumiem saņēmis specializētās darbnīcas
pakalpojumu.
11. 1 pieaugušais ar garīga rakstura traucējumiem saņēmis grupu mājas pakalpojumu.
12. Pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem saņēmuši sociālā darbinieka konsultācijas.
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Sociālo pakalpojumu izveide
2019. gadā tika uzsākts un 2020. gadā turpinājās projekts “Sociālo pakalpojumu izveide
Valkas novadā”. Projekts tika 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 trīs 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), ir pabeigts un aprīkots ar mēbelēm.
3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka).
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 939 532,18 EUR, no tām 557 575,35 EUR ir
ERAF līdzfinansējums, 24 598,91 EUR ir Valsts budžeta dotācija. Pašvaldības finansējums ir
357 357,92 EUR.
Sociālie pabalsti
 313 personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, salīdzinot ar 2019. gadu tas ir par 30
personām mazāk.
 124 personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, salīdzinot ar 2019. gadu tas ir par
44 personām mazāk.
 722 personas gada laikā vismaz vienu reizi ir saņēmušas kādu no testētiem( tiek izvērtēti
ienākumi) sociālās palīdzības pabalstiem, salīdzinot ar 2019. gadu tas ir par 85 personām
vairāk.
 121 personas ir saņēmušas pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI), kopā
38025 eiro, attiecīgi 2019. gadā 111 personas – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai (GMI) – 31186 eiro.
 454 personas ir saņēmušas dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kopā 60647 eiro, attiecīgi 2019. gadā
555 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 78331eiro.
 388 bērni saņēmuši pabalstu ēdināšanai (100% apmaksātas brīvpusdienas skolā un PII, kā arī
ēdināšanas pabalsts profesionālajās skolās), izlietots 54399 eiro.
 294 personas saņēmušas pabalstu veselības aprūpei, tajā skaitā aprūpes mājās nodrošināšanai,
izlietoti 13212 eiro.
 Pabalsts par aizgādņa pienākumu veikšanu tika izmaksāts 14 personām, izmaksāts 3525 eiro.
 Sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem kopā izlietoti 331921 eiro.
 3 audžuģimenes ir saņēmuša ikmēneša pabalstu 5 bērnu uzturēšanai, kopā izlietoti 9166 eiro.
 7 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas ir
nodrošinātas sociālās garantijas. Izlietots 4586 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, 2020. gadā saņemti un izskatīti:
 176 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
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 nosūtīta korespondence 623 juridiskām un fiziskām personām,
 saņemtas 473 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem,
 pieņemti 34 lēmumi.
2020. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 122 lietas:
 1 lieta par bērna vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu,
 27 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu un par aizgādības tiesību
atņemšanu vecākiem,
 3 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē,
 17 aizbildnības lietas,
 4 lietas vienpadsmit sējumos par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā,
 8 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
 16 aizgādnības lietas,
 12 lietas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu.
 3 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē,
 22 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
 2 lietas par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu,
 7 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.
2020. gadā Valkas novadā bija 21 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:
 audžuģimenē- 5_ bērniem,
 aizbildņu ģimenēs- 12 bērniem,
 ārpusģimenes aprūpes iestādēs- 4_ bērniem.
Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriņtiesa pieņēmusi 3 lēmumus.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 6 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 14 ģimenēm, kurās atrodas 34
bērni un kurām nepieciešama psihosociālā palīdzība.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 13 aizbildņu ģimenēs,
kurās atrodas 12 bērni, 14 aizgādnībā esošām personām, 4 ārpusģimenes aprūpes iestādē
dzīvojošiem bērniem, piedalījušies 34 lietas izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši
ģimenes, par kurām saņemta informācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu
aprūpei.
2020. gadā pabeigtas 20 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, 2020. gadā tika
sagatavotas un nodotas Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva glabāšanā
2005. gada 50 lietas:
 Valkas pilsētas bāriņtiesas - 13 lietas,
 Ērģemes pagasttiesas - 8 lietas,
 Kārķu pagasttiesas – 6 lietas,
 Valkas pagasttiesas – 5 lietas,
 Vijciema pagasttiesas – 9 lietas,
 Zvārtavas pagasttiesas – 9 lietas.
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Atbilstoši 06.11.2012. MK noteikumiem Nr.748, “Dokumentu un arhīvu pārvaldības
noteikumi”, 2020. gadā tika sagatavotas, aprakstītas un Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras
zonālā valsts arhīvā saskaņots 2016. gada lietu uzskaites saraksts, vairāklīmeņu arhīviskā
apraksta shēma, fonda apraksts un paskaidrojums par uzskaites sarakstos neiekļautām lietām.
Atlasītas 38 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 7 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
18
 Kārķu pagastā
8
 Valkas pagastā
31
 Vijciema pagastā
44
 Zvārtavas pagastā
7
Iekasēti 1099,24 euro valsts nodeva par apliecinājumu veikšanu.
5.9.Komunālā saimniecība
Ūdensieguves sūknētavā iegūts, atdzelžots un piegādāts patērētājiem 290990 m³
dzeramā ūdens.
Veikta dziļurbuma saklošana ūdensieguves sūknētavā.
Pilsētas teritorijā, kā arī Valkas pagastos (Sēļos, Lugažos) veikti remontdarbiūdensvada cauruļu nomaiņa, ūdens pievadu nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājām. Kopumā pie
daudzdzīvokļu mājām nomainīti, ieguldīti jauni desmit ūdensvada pievadi (pievads-atzars uz
konkrētu māju no centālā ūdensvada).
Valkas pilsētā un pagastos veikti ūdensvada avāriju novēršanas un kanalizācijas
remonta un aizsprostojumu likvidēšanas darbi.
Sadarbībā ar SIA „VOLTEC” veikta kanalizācijas caurles nomaiņa, 33 metru garumā,
Ausekļa ielā 54, Valkā.
Ar augstspiediena agregāta palīdzību veiktas vairāku ielu kanalizācijas tīklu skalošanas
Valkas pilsētā un novadā.
Veikti dažāda veida avāriju remontdarbi, tehniskās apkopes ūdens atdzelžotavas stacijā,
kanalizācijas pārsūknētavās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Vijciema pagastā tiek veikta kanalizācijas notekūdeņu izvešana uz pārsūknētavu no
pagasta teritorijas, vietās, kurās nav centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Veikti avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas aku remonti, pārsedžu un
čuguna lūku nomaiņa. Nomainīti bojātie koka vai nozagtie čuguna aku vāki ar betona
pārsedzēm(vākiem)- 25 gab.
Tiek veikta privātpersonu pārvaldījumā, īpašumā esošo māju un citu objektu
ievadskaitītāju apsekošana, to veritifikācija un bojāto ūdensskaitītāju nomaiņa. Nomainīti,
verificēti 87 gab. ūdens skaitītāji.
Ar asenizācijas automašīnu izvesti 756 m³ sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 299582 m³ attīrīti
notekūdeņi.
Ūdens atdzelžotavas stacijā, Tālavas ielā 67, veikta ūdens rezervuāru skalošana,
dezinfekcija, divas reizes gadā.
Regulāri veikta zālāju pļaušana nodaļas piederošajos objektos (sūknētavas,
atdzelžošanas stacijā, notekūdeņu apsaimniekošanas iekārtās).
Pilsētas ūdensapgādes tīklos veikta ūdens testēšana četras reizes gadā.
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Notekūdeņu testēšana pirms attīrīšanas un pēc attīrīšanas, izplūde Sedas upē, veikta
divas reizes gadā.
Izsniegti sešdesmit tehniskie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu
izbūvi.
Noslēgti līgumi par pieslēgšanos pilsētas centralizētiem tīkliem- 56 privātpersonām.
Regulāri veikti ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi pašvaldības pārziņā esošajos
objektos-skolas, bērnudārzi, pārvaldes iestādes.
Katlu mājas
Veiktas apkures sistēmas, katliekārtu drošības pārbaudes. Četriem katliem veiktas
hidrauliskās pārbaudes pirms apkures sezonas uzsākšanas, veikta siltumtrašu drošības pārbaude
zem spiediena.
Varoņu katlu mājā veikta apkures katla kurtuves velves nomaiņa.
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.
Novērstas divas siltumtrašu avārijas.
Nomanīts siltumtrases posms ar ievadu ēkā Semināra ielā 25A ar kopējo garumu 12
metri.
Nomanīts siltumtrases posms ar ievadu ēkā Rīgas ielā 24 ar kopējo garumu 6 metri.
Nomanīts siltumtrases posms Semināra ielas galdniecības ēkā ar kopējo garumu 4 metri.
Raiņa ielā 14, ēkas pagraba siltumtrasē uzstādīti, iemetināti divi jauni NAVAL dn 125
ventīļi un nomanīti 2 kompensatori.
Siltummezgli
Veikta 2 veco siltummezglu demontāža un jaunu izbūve un uzstādīšana Semināra 25a
un Semināra 27 ēkās.
ISM (individuālais siltummegls) profilaktiskie remonti – apkopes, bojāto iekārtu,
noslēgarmatūras nomaiņa, veikta divu siltummaiņu skalošana.
Noņemti uz pārbaudi un uzstādīti pēc pārbaudes, verificēti 64 siltumskaitītāji:
dzīvojamās mājas – 38 gab.
juridiskās un pašvaldības ēkas – 26 gab.
uzstādīti jauni siltumskaitītāji – 1 gab.
Tika veikti ikdienas darbi, kas saitīti ar izsaukumiem, sakarā ar apkures un karstā ūdens
nodrošināšanu iedzīvotājiem un juridiskām personām, kā piemēram siltummezglu regulēšana,
sistēmas iztukšošana, uzpildīšana, atgaisošana, radiatoru, bojātās noslēgarmatūras nomaiņa.
Tika sniegta tehniska palīdzība siltumapgādes nodaļai nepiederošajās katlu mājās.
Apkures sistēmas, apkures katla apkope, remonts Valkas stadionā.
Apkures sistēmas, apkures katla apkope, remonts Valkas katlumājā, Lauktehnikas
rajonā.
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa 2020.gadā nodrošināja Valkas pilsētas
administratīvās teritorijas sakopšanu, tajā skaitā parku un zaļās zonas.
Veikta atkritumu savākšana publiskajās teritorijās.
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Pilsētas apzaļumošanai iegādāti ilggadīgi puķu un krūmu stādi Lugažu laukuma
apstādījumiem, Rūjienas, Domes bulvāris, Tālavas 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,
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, tika veikti aprīkojuma
remontdarbi.
Iegādāts jauns traktors komunālajām vajadzībām. Veikta tehnikas parka uzturēšana un
tehnikas pakalpojumu sniegšana. Tika strādāts pie inovācijām pilsētas apzaļumošanas
jautājumos.
Nodaļas tehniskais personāls un vadība piedalījās Latvijas Lielajā talkā un organizēja
savākto atkritumu nogādāšanu poligonos.
Valkas pilsētā uz svētkiem tika uzstādīti jauni rotājumi.
Restaurēts piemineklis “Tālavas koklētājs”.
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 26 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem:
 13 personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Valkas novada domes
saistošo noteikumu neievērošanu:
- Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 7,
- Par trokšņošanu – 5,
- Par privātīpašuma nesakopšanu – 1,
 12 personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem pārkāpumiem :
- Par dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumu pārkāpšanu – 7,
- Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu – 1,
- Par obligāto zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu – 2.
- Par koku patvarīgu ciršanu, bojāšanu – 1,
- Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1
 Administratīvā pārkāpuma protokoli – lēmumi par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem sastādīti 10 gadījumos.
 Par dažādiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzsāktas 12 administratīvās lietvedības.
 25 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai Valkas novada domes
Administratīvajai komisijai.
 Izteikti 15 rakstiski brīdinājumi par dažādu normatīvo aktu pārkāpumiem.
 Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība 6 sporta uz izklaides pasākumos.
 Stiprā alkohola reibumā dzīvesvietā tika nogādātas 22 personas.
 28 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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17 gadījumos reaģēts uz Valsts policijas izsaukumiem.
 Par zādzības izdarīšanu veikalā aizturēta viena persona, kas nodota
Valsts policijas darbiniekiem.
2020. gada 01. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums un tika ieviesta
Administratīvā pārkāpuma procesa atbalsta sistēma (APAS). Šajā sakarā tika veiktas
apmācības, lai iegūtu jaunās sistēmas izmantošanai nepieciešamās zināšanas, kā arī izveidota
jauna darbam nepieciešamā dokumentācija, kas joprojām tiek pilnveidota.
Izmantojot jauno sistēmu, 2020. gadā uzsākti 10 administratīvā pārkāpuma procesi, no
tiem 2 par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, 8 par “Administratīvo sodu likumā par
pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā” paredzētajiem
pārkāpumiem.

6. Starptautiskā sadarbība
Valkas novada domei ir noslēgti sadarbības līgumi ar:
 Valgas pilsētas valdi (Igaunija)
 Valgas apriņķi (Igaunija)
 Novo – Devjatkino (Krievija)
 Ibillinas pilsēta (Izraēla)
 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.
2. janvārī Valkas novada domē viesojās delegācija no sadraudzības pilsētas Ibillinas
(Izraēla). Vizītes laikā tika pārrunāti sadarbības projekti izglītības, kultūras un sporta jomā.
2020.gadā Ibillinas deju grupai “Jaffra” aprit 30 gadu jubileja. Saņemts uzaicinājums domes
delegācijai piedalīties šajā pasākumā.
15. un 16. janvārī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
piedalījās pirmajā Starptautiskajā kongresā “Viedās pilsētas un pašvaldības” Ankarā
(Turcija). Pasākuma dalībnieki kopā ar citām ieinteresētajām pusēm – NVO un IT
uzņēmumiem, pārrunāja viedo pilsētu pašreizējās tendences, izaicinājumus un risinājumus.
Tēma "viedās pilsētas" kļūst aizvien aktuālāka ne tikai no iedzīvotāju servisa, bet arī vides
prasību ievērošanas, klimata pārmaiņu un līdzekļu efektivitātes viedokļa.
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16.att. Kongress Ankarā

10.februārī Valkas novada domē viesojās Baltkrievijas Republikas Ārkārtējais un
Pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā V.E. Vasīlijs Markovičs (Vasily Markovich).
Vizītes laikā vēstnieks iepazinās ar Valku un tuvāko apkārtni, apmeklēja jaunuzbūvēto
ražošanas ēku Valkā. Ar vēstnieku tika apspriestas Baltkrievijas pašvaldību sadraudzības
iespējas ar Valku. Pārrunāta arī iespējamā sadarbība ekonomiskajā jomā.

17.att. Baltkrievijas Republikas vēstnieka vizīte Valkā
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3.septembrī Valkas novada domē viesojās Peipsisēres pagasta (Tartu apriņķis,
Igaunija) pašvaldības delegācija. Vizītes laikā viesi tikās ar domes priekšsēdētāju, iepazinās
ar Valkas pilsētu un novadu, tika pārrunāta arī sadarbība un kopīgie projekti ar Valgas
pašvaldību.

7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Valkas novada dome 2020.gadā uzsāka/turpināja vairākus projektus, kuru īstenošana
turpināsies arī 2021.gadā:

Visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes ir iesaistījušās Eiropas un valsts
līdzfinansētā programmā “Piens un augļi skolai”;

ERAF līdzfinansētais projekts “Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības
attīstībai Valkas novadā”;

ERAF līdzfinansētais projekts “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Kārķu pagastā”;

2021.gada jūlijā, Valkas novada dome atkārtoti sniegs 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”;

ERAF līdzfinansētais projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika
lokos”. 2021.gada jūnijā ir plānots pabeigt Ērģemes pilsdrupu Ziemeļa torņa atjaunošanu;

ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā”;

ERAF projekts “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”;

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām" projekts
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām
Valkas pilsētā”;

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:
10.
projekts “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”,
11.
projekts “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”,
12.
projekts “Āra lasītavas izveide Vijciemā”.

Valkas novada dome piedalās INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas
līdzfinansēto projektu ieviešanā:
1.
projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin –
Town Centre Development”).
2.
projekts “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un
attīstīšana”

Interreg Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “No
hobija uz biznesu”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projekts „PROTI un DARI!”;

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).
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