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IEVADS
Valkas novada attīstības programmas izstrāde uzsākta saskaņā ar Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu (protokols Nr.16, 19.§) „Par Valkas
novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”.
Valkas novada attīstības programma (turpmāk tekstā Attīstības programma) ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2015.-2021.gadam, kas nosaka novada
attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī finanšu resursus mērķu sasniegšanai. Attīstības programma nodrošina Valkas novada attīstības
programmas 2010. – 2016.gadam pēctecību, izvērtējot sasniegtos mērķus un rezultātus, un ņemot vērā izmaiņas sociālekonomiskajā situācijā.
Izstrāde veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas administratīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto
metodiku „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Attīstības programma sagatavota ņemot vērā:
 „Eiropa 2020” stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf).
 valsts līmeņa plānošanas dokumentus - ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (Latvija 2030)” un
hierarhiski augstāko vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu „Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam” (NAP)”,
 reģionālā līmeņa plānošanas dokumentu Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 gala redakcijas projekts, Vidzemes
plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam gala redakcijas projekts;
 Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, pašreizējās situācijas analīzi novadā, statistikas informāciju, novada speciālistu
viedokļus, iedzīvotāju izteiktais viedoklis;
 kaimiņu pašvaldību plānošanas dokumentus un kopīgās intereses;
 Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta noteikumi Nr.157 „Kārtība kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.
Valkas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam izstrādāja Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa, konsultējoties ar izstrādes
vadības grupu, nodaļu un struktūrvienību vadītājiem, kā arī sadarbībā ar Valkas novada būvvaldi un pagasta pārvalžu vadītājiem:
Valkas novada domes priekšsēdētājs – Vents Armands Krauklis;
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Viesturs Zariņš;
Valkas novada domes izpilddirektors – Aivars Cekuls;
Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja – Gunta Smane;
Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja – Ieva Kalniņa;
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece - Lāsma Engere
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Valkas novada būvvaldes vadītājs – Māris Pandalons
Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotāja – Kristīne Salniņa
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs – Jānis Krams
Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs – Pēteris Pētersons
Valkas pagasta pārvaldes vadītājs – Jānis Lapsa
Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja – Mārīte Kalniņa
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja – Raitis Priede
Izstrādes gaitā tika izveidota darba grupa, kas veica konsultācijas ar novada ekspertiem, uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem.
Sabiedrības līdzdalības pasākumu ietvaros Valkas novada teritorijā tika organizētas sanāksmes, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par patreizējo situāciju
novadā, kā arī uzklausītu idejas un viedokļus par nākotnes attīstības iespējām.
Attīstības programmā ietvertas sekojošas daļas:
 Pašreizējās situācijas analīze - attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursi;
 Stratēģiskā daļa - vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums, vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti;
 Informācija par attīstības programmas izstrādes procesu;
 Rīcības un investīciju plāns - rīcības un investīciju projektu kopums ne mazāk kā trīs gadu periodam, norādot to sasaisti ar atbildīgajiem izpildītājiem un
finanšu resursiem;
 Īstenošanas uzraudzības kārtība – uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskums, ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji.
Attīstības programmas izstrādes pamatprincipi
Izstrādājot Valkas novada attīstības programmu tika ievēroti Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5.pantā un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.pantā
noteiktie attīstības plānošanas un reģionālās attīstības principi:
 Ilgtspējības princips – teritorijas attīstība tiek plānota, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu
ekonomisko attīstību, racionālu dabas , cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību;
 Pēctecības princips – jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to
īstenošanas praksi;

4

VALKAS NOVADS
 Vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās
teritorijas ilgtspējīgu attīstību;
 Nepārtrauktības princips – teritorijas attīstība tiek plānota nepārtraukti, elastīgi un cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju,
zināšanas, vajadzības un iespējamos risinājumus;
 Atklātības princips – teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē iesaista sabiedrību un nodrošina informācijas un lēmumu pieņemšanas
atklātību;
 Integrētas pieejas princips – ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju
attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz apkārtējām
teritorijām un vidi;
 Daudzveidības princips – teritorijas attīstība tiek plānota ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības
daudzveidību;
 Savstarpējās saskaņotības princips – teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādā, tos savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos noteikto.
Valkas novada dome izstrādājot attīstības programmu īpašu uzmanību pievērsa integrētas pieejas principam attīstības plānošanā.
Šis princips paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētājām
pusēm, izmantojot konkrētus instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus.
Telpiskā dimensija – paredz pasākumu īstenošanu, koordinējot tos telpā, uz konkrētās vietējās pašvaldības attīstības problēmām raugoties gan administratīvās
teritorijas, gan plašākā mērogā, kontekstā ar apkārtējo teritoriju izaugsmi.
Telpiskās dimensijas līmeņi:
o Administratīvās teritorijas iekšienē – izvērtējot Valkas novada atsevišķu daļu (pilsēta/pagasti) izaugsmes potenciālu un vajadzības, paredzot pasākumus
to līdzsvarotai attīstībai.
o Ārpus administratīvās teritorijas robežas – izvērtējot Valkas novada teritorijas ietekmi uz apkārtējām teritorijām.
Tematiskā dimensija – paredz nozaru savstarpēju koordināciju, panākot, ka atbalsts vienas nozares problēmu risināšanai, labvēlīgi ietekmē un papildina citu
nozaru attīstību, tādējādi nodrošinot kompleksu atbalsta mehānismu
Laika dimensija – paredz projektu īstenošanas pēctecību
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1.shēma Attīstības plānošanas sistēma.
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5. Investīciju plāns
Investīciju plāns ir neatņemama Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2021. gadam sastāvdaļa, kura tiek sagatavota laika posmam vismaz līdz
3 gadiem. To apstiprina pašvaldība. Pēc nepieciešamības, investīciju plānu var aktualizēt katru gadu. Plāns ietver Valkas novada attīstības projektus (skat.
pielikumā). Projekti, kas plānoti īstenot specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām, 4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību
ēkās, 5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros, 5.3.1.
Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli, investīciju plānā ir iekļauti kā prioritāri projekti, 5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, 8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi.
Atsevišķs sējums, skatīt pielikumu!
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Saskaņā ar VARAM 2014.gada 3.decembra
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”

Integrēto Teritoriju Investīciju (ITI) projektu ideju apraksti
N.p.
k.

Projekta
nosaukums

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm

Papildināt
ība
ar
citiem
projektiem
(norādīt
projekta
N.p.k.)

Indikatīvā
summa
(EUR)

Finanšu instruments, (EUR vai %)
Pašvald
ības
budžets

ES
fondu
Finans
ējums

Privātais
sektors

Citi
finansēju
ma avoti

Projekta
plānotie
darbības
rezultāti un to
rezultatīvie
rādītāji

Plānotais
posms
Projekta
uzsākša
nas
datums

laika
Projekta
realizācij
as
ilgums

Atbildīgais
projekta
īstenošanu
(sadarbības
partneris)

par

Integrētās teritoriju investīcijas
3.3.1. SAM
Prioritārā projekta ideja: Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Projekta idejas pamatojums: Uzņēmējdarbības attīstībai Valkas pilsētā tiks veikta ielu pārbūve. Meža ielu izmanto uzņēmumi Valdro Agro” SIA, SIA „Akords 3” , SIA
„Valkas būvnieks”, SIA „Kavit”, EKOSTACIJA (SIA „Nordic Recycling”) un Z/s „Ķiršlejas” . Tiks pārbūvēta Meža iela posmā no Parka ielas līdz Meža ielai 4, aptuveni 450
metru garumā. Atjaunots Parka ielas segums posmā no Meža ielas līdz Varoņu ielai (uzņēmumi SIA „Animo” un SIA”K”), aptuveni 230 metru garumā.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.1.
Meža
ielas VTP3:
1.1.; 2.1.;
487661
15%
85%
1.Izstrādāts
01.06. 31.12. Valkas novada
Valkā
Uzņēmējdarb SAM
tehniskais projekts 2015.
2017.
dome.
pārbūve
ības attīstība
5.6.2. (1),
– 1 gab.
Sadarbības
(3), (5) un
2.Projekta ietvaros
partneri Valdro
(6)
tiks pārbūvēta
Agro” SIA, SIA
Meža iela (posmā
„Akords 3” , SIA
no Parka ielas līdz
„Valkas
Meža ielai 4) - 450
būvnieks”, SIA
m,
„Kavit”,
3.Veikta
EKOSTACIJA
autoruzraudzība –
(SIA
„Nordic
1 gab.
Recycling”) un
4.Veikta
Z/s „Ķiršlejas”
būvuzraudzība –
1.gab.
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4.Komersanti
izveidos 7 jaunas
darba vietas un
veiks 414512 EUR
nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos
ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.
1.2.

Parka ielas
seguma
atjaunošana
(1.kārta)

VTP3:
Uzņēmējdarb
ības attīstība

1.1.; 2.1.;
SAM
5.6.2. (1),
(3), (5) un
(6)

160000

15%

85%

1.Izstrādāts
tehniskais projekts
– 1 gab.
2.Projekta ietvaros
tiks pārbūvēta
Parka iela (posmā
no Meža ielas līdz
Varoņu ielai) –
230 m
3.Veikta
autoruzraudzība –
1 gab.
4.Veikta
būvuzraudzība –
1.gab.
4.Komersanti
izveidos 2 jaunas
darba vietas un
veiks 136000 EUR
nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos
ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.

01.06.
2015.

31.12.
2017.

Valkas novada
dome.
Tiek
apzināti
sadarbības
partneri.
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5.6.2.SAM
Prioritārā projekta ideja: Ražošanas teritorijas izveidošana Varoņu ielā 39A, Valkā
Projekta idejas pamatojums: Varoņu ielā 39A tiks veikta degradēto dzīvojamo ēku nojaukšana un tai vietā uzbūvēts jauns ražošanas ēkas korpuss un labiekārtota
ražošanas teritorija (t.sk. Parka ielas pārbūve (2 kārta) 330 m), lai, piesaistot privātās investīcijas, radītu jaunas darba vietas ražošanas attīstībai.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.
Ražošanas
VTP3:
1.1.; 2.1.; 2352941
15%
85%
1.Nojaukta
01.07. 31.12. Valkas novada
teritorijas
Uzņēmējdarb SAM
degradētā
2015.
2020.
dome, ir apzināti
izveidošana
ības attīstība
3.3.1. (1);
dzīvojamā ēka
potenciālie
Varoņu ielā
SAM
Varoņu 39 A,
sadarbības
39A, Valkā
5.6.2. (5),
Varoņu iela 37A,
partneri
(SIA
(6)
Valkā
„PEPI
RER”,
2.Uzbūvēta
SIA
„EFN
ražošanas ēka 2
NORD”)
stāvi, kopā 4320
m2
ar kanalizācijas,
apkures,
ūdensvada un
elektrības
pieslēgumiem.
3. Pārbūvēta
Parka iela posmā
no Parka ielas 21
līdz Varoņu ielai
(2.kārta) – 330 m,
t.sk., izstrādāts
tehniskais projekts
(1 gab.), veikta
autoruzraudzība –
1 gab., veikta
būvuzraudzība –
1.gab.
4. Labiekārtota
ražošanas
teritorija
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(piebraucamais
ceļš un stāvvietas)
5. Komersanti
izveidos 33 jaunas
darba vietas un
veiks 1573000
EUR nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos
ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.
Prioritāra projekta ideja: Ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā "Cepļa pļavas" Valkā
Projekta idejas pamatojums: Valkā īpašumā “Cepļa pļavas” tiks izveidota jauna ražošanas teritorija (4 ha), izbūvējot ražošanas un noliktavu ēkas un labiekārtojot
teritoriju, lai, piesaistot privātās investīcijas, radītu jaunas darba vietas ražošanas attīstībai.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
2.
Ražošanas
VTP3:
1529412
15%
85%
1.Noliktavas
01.06. 31.12. Valkas novada
teritorijas
Uzņēmējdarb
būvniecība,
2015.
2017.
dome.
Tiek
izveidošana
ības attīstība
atvērta tipa
apzināti
īpašumā
noliktavas un ofisa
sadarbības
"Cepļa
telpu būvniecība,
partneri.
pļavas" Valkā
nodrošināti
kanalizācijas,
ūdensvada un
elektrības
pieslēgumi.
2. Labiekārtota
ražošanas
teritorija
(pievadceļa
sakārtošana,
betonētu laukumu
izveide).
3.Komersants
izveidos 30 jaunas
darba vietas un
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veiks 1300000
EUR nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos
ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.
Prioritārā projekta ideja: Degradēto ēku Valkā, Parka ielā 2 pielāgošana uzņēmējdarbībai
Projekta idejas pamatojums: Tiks veikta degradēto ēku atjaunošana Valkā, Parka iela 2/1 un Parka iela 2/2, nodrošinot kanalizācijas, ūdensvada un elektrības
pieslēgumus. Ēkas tiks atjaunotas, lai piesaistītu potenciālos investorus un radītu jaunas darba vietas.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
3.
Parka ielas VTP3:
2.1.;
1070968
15%
85%
1. Izveidotas
01.09. 31.12. Valkas novada
2/1
ēkas Uzņēmējdarb SAM
telpas
2015.
2020.
dome,
tiek
atjaunošana
ības attīstība
3.3.1. (1);
uzņēmējdarbības
apzināti
un
Parka
SAM
attīstībai Parka
potenciālie
ielas 2/2 ēkas
5.6.2. (5)
ielā 2/1 – 847,7 m2
investori
atjaunošana
un (6)
2. Izveidotas
telpas
uzņēmējdarbības
attīstībai Parka
ielā 2/2 – 1471,8
m2
3. Komersanti
izveidos 15 jaunas
darba vietas un
veiktas 910323
EUR nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos
ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.
Prioritārā projekta ideja: Katlu mājas Valkā, Varoņu ielā 39 pārbūve
Projekta idejas pamatojums: Katlu mājai Varoņu ielā 39 tiks veikta jaudas palielināšana, lai nodrošinātu apkuri / karsto ūdeni jaunajam ražošanas korpusam Varoņu ielā
39A, iegādājoties 2,5mW katlus 2 gab. Tiks veikta telpu modernizācija.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
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4.1.

Katlu mājas
pārbūve

4.2.

Katlu
uzstādīšana

VTP3:
Uzņēmējdarb
ības attīstība

1.1.;
SAM
3.3.1. (2);
SAM
5.6.2. (1)
un (5)

188235

15%

85%

1. Veikta ēkas
Varoņu ielā 39,
platība 912,4m2,
Valkā pārbūve modernizācija
2.Uzstādīts
2,5mW katli 2.gab
3. Komersanti
izveidos 3 jaunas
darba vietas un
veikts 37000 EUR
nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos
ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.

Alternatīvā projekta ideja: Ražošanas telpu būvniecība un teritorijas labiekārtošana Valkā
Projekta idejas pamatojums: Uzbūvēt tērauda konstrukcija ražošanas ēku ar labu izolāciju Valkā, īpašumā „Kalnmelderi”
Projekta aktivitāšu pamatojums:
5.
Ražošanas
VTP3:
1.1.; 2.1.; 1700000
15%
85%
1.Uzbūvēta
telpu
Uzņēmējdarb SAM
tērauda
būvniecība
ības attīstība
3.3.1. (1);
konstrukcijas
un teritorijas
SAM
ražošanas ēka ar
labiekārtošan
5.6.2. (5)
labu izolāciju a
īpašuma
2000m2,
„Kalnmelderi”
nodrošināti
Valkā
kanalizācijas,
ūdensvada un
elektrības
pieslēgumi.
2. Ēkas apkurei
izbūvēts zemes
siltums ar saules

01.01.
2018.

31.12.
2018.

Valkas novada
dome,
„Pepi
Rer”, SIA „EFN
Nord”

Valkas novada
dome,
Tiek
apzināti
potenciālie
uzņēmumi
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paneļu atbalstu.
3. Komersanti
izveidos 30 jaunas
darba vietas un
veikts 1445000
EUR nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos
ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.
Alternatīvā projekta ideja: Ražošanas teritorijas izveidošana Valkas novada Kārķu pagastā
Projekta idejas pamatojums: Jaunas ražošanas teritorijas izveide (47,3ha.) Valkas novada, Kārķu pagastā īpašumā "Danielejas" - ferma ''Mucenieki".
Projekta aktivitāšu pamatojums:
6.
Ražošanas
VTP3:
1700000
15%
85%
1.Ražošanas un
teritorijas
Uzņēmējdarb
noliktavu telpu
izveidošana
ības attīstība
būvniecība,
īpašumā
nodrošināti
"Danielejas" kanalizācijas,
ferma
ūdensvada un
''Mucenieki"
elektrības
Valkas
pieslēgumi.
novada
2. Labiekārtota
Kārķu
ražošanas
pagastā
teritorija
(pievadceļa
sakārtošana,
betonētu laukumu
izveide).
3. Komersanti
izveidos 30 jaunas
darba vietas un
veikts 1445000
EUR nefinanšu
investīcijas pašu
nemateriālajos

Valkas novada
dome,
Tiek
apzināti
potenciālie
uzņēmumi
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ieguldījumos un
pamatlīdzekļos.
4.2.2.SAM
Prioritārā projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana BJC „Mice” ēkai Semināra ielā 27, Valkā
Projekta idejas pamatojums: Semināra ielas 27 ēkai, Valkā, kurā atrodas Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”, Pirmskolas izglītības grupa “Rūķu skola” un jauniešu
centrs, tiks veikti ēkas energoefektivitātes pasākumi, lai samazinātu enerģijas patēriņu, panāktu enerģijas lietderīgāku izmantošanu, uzlabotu komforta stāvokli telpās.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.
Energoefektiv VTP2:
450000
15%
85%
1. Veikti
01.01. 31.12. Valkas novada
itātes
Sakārtota
energoefektivitāte
2016.
2018.
dome/
BJC
paaugstināša infrastruktūra
s pasākumi
„Mice” direktore
na
BJC un
(kopējā platība
“Mice”
ēkai pakalpojumi
876,6m2): Cokola,
Semināra ielā
fasādes un jumta
27, Valkā
siltināšana, logu
un durvju
nomaiņa, grīdu
atjaunošana
1.stāvā, apkures
sistēmas un
siltummezglu
atjaunošana,
apgaismojuma un
elektroapgādes
sistēmas
atjaunošana,
ventilācijas
sistēmas ar
rekuperāciju
izbūve
2.Enerģijas
patēriņa
samazinājums,
CO2 emisiju
samazinājums.
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3.Uzlabosies
mācību un
sadzīves apstākļi
BJC audzēkņiem,
PII bērniem un
pedagogiem – 400
personas
4.samazināsies
izdevumi apkurei –
600 EUR/gadā
Prioritārā projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas ielas 22/24 ēkai, Valkā
Projekta idejas pamatojums: Tiks veikti energoefektivitātes pasākumi pašvaldības īpašumā esošai ēkai, kurā atrodas Valkas novada centrālā bibliotēka, tūrisma
informācijas birojs, ūdenssaimniecības nodaļas un SIA „Valkas namsaimnieks” administratīvās telpas, kā arī daļa telpu tiek iznomātas uzņēmējdarbībai – pakalpojumu
sniedzējiem.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
2.
Energoefektiv VTP2:
1000000
15%
85%
1. Veikti
01.01. 31.12. Valkas novada
itātes
Sakārtota
energoefektivitāte
2016
2020
domes/SIA
paaugstināša infrastruktūra
s pasākumi
„Valkas
na
Rīgas un
(kopējā platība
namsaimnieks”
ielas
22/24 pakalpojumi
3547,4m2):
ēkai, Valkā
Cokola, fasādes
un jumta
siltināšana, logu
un durvju
nomaiņa, grīdu
atjaunošana
1.stāvā, apkures
sistēmas un
siltummezglu
atjaunošana,
apgaismojuma un
elektroapgādes
sistēmas
atjaunošana,
ventilācijas
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sistēmas ar
rekuperāciju
izbūve
2.Enerģijas
patēriņa
samazinājums,
CO2 emisiju
samazinājums.
3. Uzlaboti darba
apstākļi 16
strādājošiem un
aptuveni 6000
ēkas
apmeklētājiem,
4. Samazināti
budžeta izdevumi
apkurei – 660EUR
Prioritārā projekta ideja: Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada administratīvai ēkai Beverīnas ielā 3, Valkā
Projekta idejas pamatojums: Beverīnas iela 3, Valkā ir Valkas novada domes administratīvā ēka, kurai veicot energoefektivitātes pasākumus tiks uzlaboti darba apstākļi
novada speciālistiem un ēkā izvietotā publiskā interneta pieejas punkta, apmeklētāju centra, dzimtsarakstu nodaļas un notiekošo pasākumu lielajā zālē apmeklētājiem.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
3.
Energoefektiv VTP2:
250000
15%
85%
ERAF
1. Veikti
01.01. 31.12. Valkas novada
itātes
Sakārtota
energoefektivitāte
2016.
2018.
izpilddirektors
paaugstināša infrastruktūra
s pasākumi
na Beverīnas un
(kopējā platība
ielas 3 ēkai, pakalpojumi
1122,1m2):
Valkā
Cokola, fasādes
un jumta
siltināšana, logu
un durvju
nomaiņa, grīdu
atjaunošana
1.stāvā, apkures
sistēmas un
siltummezglu
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atjaunošana,
apgaismojuma un
elektroapgādes
sistēmas
atjaunošana,
ventilācijas
sistēmas ar
rekuperāciju
izbūve
2.Enerģijas
patēriņa
samazinājums,
CO2 emisiju
samazinājums.
3. Uzlaboti darba
apstākļi 26
strādājošiem un
aptuveni 3600
ēkas
apmeklētājiem,
4. Samazināti
budžeta izdevumi
apkurei – 460
EUR
5.3.1.SAM
Prioritārā projekta ideja: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta
Projekta idejas pamatojums: Tiks veikta kanalizācijas tīklu izbūve, lai izpildītu ES direktīvu prasības ūdenssaimniecības jomā un uzlabotu vides kvalitāti.
Ūdenssaimniecības attīstības projektu I un II kārtas Valkas pilsētā turpinājums.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.
ŪdenssaimVTP2:
7.1.
497400
15%
85% vai
1.Tiks aktualizēts
01.08. 31.12. Valkas
ND
niecības
Sakārtota
422790
tehniski
2015
2019
izpilddirektors
pakalpojumu
infrastruktūra
EUR
ekonomiskais
attīstība
un
pamatojums,
Valkā III kārta pakalpojumi
2. Izstrādāti
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tehniskie projekti.
3. Tiks izbūvēti
kanalizācijas tīkli
Sēlijas, Smilšu,
Ceriņu, Austras,
Kūru, Pedeles,
Zvaigžņu,
Ērģemes, Poruka,
Merķeļa, Puškina,
Domes bulvāris)
un kanalizācijas
piebūvi
atsevišķam ēkām
(Tālavas 45,
Rīgas 30a), kas
atrodas uz
pašvaldībai
piederošas
zemes.
5.5.1. SAM
Prioritārā projekta ideja: Ērģemes pilsdrupu un Ērģemes baznīcas infrastruktūras atjaunošana
Projekta idejas pamatojums: Veicot kultūras un dabas mantojuma objektu Ērģemes pilsdrupu un Ērģemes baznīcas restaurāciju, infrastruktūras atjaunošanu un tajos
piedāvāto pakalpojumu pilnveidošanu, tikts nodrošināta ne tikai kultūras un dabas mantojuma objektu attīstība (t.sk. radīti jauni kultūras un dabas mantojuma objektos
nodrošinātie pakalpojumi un uzlabota kultūras un dabas mantojuma objektu sasniedzamība), bet arī teritorijas ekonomiskā izaugsme.
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.
Ērģemes
VTP4:
10.11.;
750000
15%
85%
1. Ērģemes
01.01. 31.12. Valkas novada
pilsdrupu un Novērtēts
11.1.;
pilsdrupu torņu un 2016
2020
dome,
Ērģemes
dabas
11.10;
mūru renovācija
Sadarbības
baznīcas
kapitāls
un 11.14;
(infrastruktūras
partneri
infrastruktūra saglabāts
11.18.
atjaunošana)
Biedrība
s
kultūrvēsturis
2. Apgaismojuma
«Ērģemes
atjaunošana
kais
izveidošana
bruņinieku pils»
mantojums
Ērģemes
Ērģemes
pilsdrupās un
Ev.Luteriskā
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parkā
3. Vietējo
amatnieku
darbnīcu
izveidošana
Ērģemes pilsdrupu
teritorijā
4. Gājēju taku un
tiltu izbūve
Ērģemes pilsdrupu
parkā
5. Kultūras masu
pasākumiem
atbilstošas vietas
radīšana Ērģemes
pilsdrupās
(pārvietojamas
estrādes un solu
izbūve)
6. Piebraucamo
ceļu, laukumu un
taku izbūve pie
Ērģemes baznīcas
7. Ērģemes
baznīcas zvanu
torņa renovēšana
ar iespējām
izmantot to kā
skatu torni
8. Ērģemes
baznīcas zāles
renovācija
koncertzāles
izmantošanas
mērķim

draudze
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9. Apmeklējumu
skaita pieaugums
(50%), jaunradīto
pakalpojumu
skaita pieaugums
(8), pavadīto
nakšu tūrisma
mītnes teritorijā
palielināšanās
(80%).
8.1.2.SAM
Prioritārā projekta ideja: Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi
Projekta idejas pamatojums: Tiks uzlabota mācību vide plānotajā kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanā ar 2018.gadu
Projekta aktivitāšu pamatojums:
1.
Valkas
VTP1:
1200000
15%
85%
1. Iekārtots
2016.g
vidusskolas
Cilvēkresursu
multifunkcionāls
3.cet.
mācību vide attīstība
starppriekšmetu
(divās ēkās)
centrs ar
laboratorijām ēkās
Ausekļa ielā 5 un
Raiņa ielā 28a.
2. Uzlabota
ergonomiskā vide
mācību kabinetos.
3. Ieviesti IKT
risinājumi
2.
Dienesta
VTP1:
Uzlabota dienesta
viesnīcas
Cilvēkresursu
viesnīca
sakārtošana
attīstība
izglītojamo
izmitināšanai
3.
Sporta zāles VTP1:
1. Veikta sporta
un laukuma Cilvēkresursu
zāles
sakārtošana
attīstība
rekonstrukcija
Raiņa ielā 28a.

Valkas
dome
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2. Uzlabots sporta
laukums Ausekļa
ielā 5.

22

