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Vadības uzruna
2017. gads bija uz attīstību vērsts, diemžēl arhitektu aizņemtības dēļ kavējās daudzu
tehnisko projektu izstrāde un, līdz ar to, arī projektu realizācija. Tāpēc īstā gandarījuma par
saimniecisko jomu nav, bet ir pārliecība, ka 2018. un 2019. gadā varēsim ar prieku un
lepnumu vērtēt paveikto.
Toties ir prieks par daudzajiem pasākumiem, kuros visai Latvijai stāstījām par Latviešu
Pagaidu Nacionālo padomi un mūsu valsts dibināšanu Valkā.
Ļoti daudz darba ir ieguldīts Valkas – Valgas centra pārbūves projektā, ir daudz
realizētu LEADER projektu pagastos.
Neatlaidīgi strādāsim, lai Valkas novada izaugsme turpinātos!

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, iedzīvotāju skaits uz 2018.gada
1.janvāri ir 8913.
Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes
reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas
pagastu teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un
Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no
tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi.
Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas,
50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas
pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts
reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga –
Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un
Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
1.attēls
Valkas novada teritorija

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%).
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2.attēls
Valkas novada teritorijas zemes sadalījuma struktūra,%

1.1.1.Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits uz 2018.gada 1.janvāri ir 8913, no tiem:
 Valkas pilsētā – 5181
 Ērģemes pagastā – 850
 Kārķu pagastā – 633
 Valkas pagastā – 1183
 Vijciema pagastā – 673
 Zvārtavas pagastā – 392
No 2017.gada 1.janvāra līdz 2018.gadam 1.janvārim iedzīvotāju skaits Valkas
novadā samazinājies par 291 iedzīvotājiem.
3.attēls

Iedzīvotāju skaita dinamika
(2009.-2017.)
10 680 10568

2009

2010

10265 10109

2011

2012

9992

2013

9734

2014

9523

2015

9204

2016

8913

2017

Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē
darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais
bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
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Novada iedzīvotāju iedalījums vecuma grupās:
līdz darbaspējas
vecumam
darba spējas vecumā
pēc darba spējas vecuma

pavisam
1144 (12.8%)

t.sk. vīrieši
617

sievietes
527

5600 (62.9%)
2169 (24.3%)

2873
733

2727
1436

Bērni:
 vecumā 0-6 gadiem – 529, t.sk. 284 zēni, 245 meitenes;
 no 7-18 (neieskaitot) gadu vecumam – 857, t.sk. 449 vīrieši, 408 sievietes,
pavisam kopā 1386.
Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc tautības:
Latvieši
Igauņi
Baltkrievi
Krievi
Ukraiņi
Pārējie

6923
89
195
1257
186
263

Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc pilsonības:

77.7%
1.0%
2.2%
14.1%
2.1%
2.9%

LR pilsoņi
LR nepilsoņi
LR pagaidu
aizsardzībā
LR bēgļi
LR bezvalstnieki
Pārējie

8057
705
0
0
0
151

90.4%
7.9%

1.7%

1.1.2.Demogrāfiskā situācija Valkas novadā
2017.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 78 dzimšanas reģistri, kas
ir par 7 mazāk nekā 2016.gadā. Piedzimušas 38 meitenītes un 40 zēni. 35 (47%) bērni
dzimuši, vecākiem esot laulībā, 40 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu
iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 3 dzimšanas reģistros ziņu par tēvu nav.
29 ģimene sagaidījusi savu pirmdzimto, 20 gadījumos bērns bija otrais savu vecāku
ģimenē, 18 – trešie, 7 – ceturtie, 1 – piektais, 2 – sestie un viens – desmitais! 40
jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā, 15 – Valkas pagastā, 9 –
Ērģemes pagastā, 1 – Kārķu pagastā, 7 – Vijciema pagastā, 2 – Zvārtavas pagastā, 4 – citās
pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts jūlijā un novembrī, kad novadā piedzima tikai
pa 2 bērniņiem, visvairāk – martā un maijā – pa 9 un jūnijā – 10! Īsti jauka diena bija 26.
septembris, kad Dzimtsarakstu nodaļā tika piereģistrēti 3 bērni!
Vispopulārākie meitiņu vārdi bija Estere un Grēta – tos vecāki izvēlējušies pa 3
reizēm, pa 2 reizēm meitiņām doti vārdi Marija, Melānija un Alise. Zēniem šogad
populārākais vārdiņš – Kristers, kas iedots 3 reizes, 2 reizes dzimšanas apliecībās ierakstīti
vārdi Kārlis un Valters, pārējie vārdi izvēlēti pa vienai reizei.
Turpina pieaugt to bērnu skaits, kam vecāki devuši divus vārdus – 2017. gadā 2
vārdi doti 9 meitenēm un 10 zēniem.
Miršana
2017. gadā nedaudz audzis reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 152 miršanas, kas ir
par 6 vairāk, kā 2016. gadā. Mirušas 82 sievietes un 70 vīrieši. Miris 91 Valkas iedzīvotājs,
10 Ērģemes pagastā, 6 Kārķu pagastā, 25 Valkas pagastā, 3 Vijciema pagastā, 9 Zvārtavas
pagastā dzīvojušie un 8 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu
miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits “spēka gados”, tādēļ pieaudzis mirušo
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vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 5 cilvēki, vecuma grupā no 51 līdz 60
gadiem – 13, vecuma grupā no 61 līdz 70 gadiem – 33, vecuma grupā no 71 līdz 80 gadiem
– 45, vecuma grupā no 81 līdz 90 gadiem – 41, vecuma grupā virs 90 gadiem – 15 mirušie.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis gada pirmajā pusē – februārī - 16, martā –
19, jūnijā - 20 mirušie, vismazākais – gada beigās novembrī un decembrī – pa 8,
savukārt novadam “vismelnākās” dienas bija 17. februāris, 22. jūnijs un 30. jūlijs, kad katru
dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti 3 miršanas gadījumi.
Ņemot vērā, ka dzimušo skaits ir sarucis, bet mirušo – nedaudz audzis, demogrāfiskā
situācija novadā 2017. gadā diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums ir izteikti
negatīvs – mirstība gandrīz 2 reizes jeb par 74 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir lielāka,
kā iepriekšējos gados.

Dzīvesvietas deklarēšana
Dzimtsarakstu nodaļā savu dzīvesvietu deklarēja 446 personas. Valkas novadā kopā
2017. gadā dzīvesvietu piedeklarējušas 662 personas, t.s. Valkā 457, Ērģemes pagastā –
48, Kārķu pagastā 30, Valkas pagastā 75, Vijciema pagastā 28, Zvārtavas pagastā – 24.
No Valkas novada 2017. gadā “aizdeklarējušās” 522 personas.
Pieņemti lēmumi par 68 personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Personām un iestādē
m izsniegtas 229 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

1.1.3.Nodarbinātība
Bezdarbnieku skaita sadalījums 2017.gadā Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) datiem:
 Valkas pilsētā 138 cilvēki;
 Valkas pagastā 49 cilvēki;
 Ērģemes pagastā 36 cilvēki;
 Kārķu pagastā 26 cilvēki;
 Vijciema pagastā 19 cilvēki;
 Zvārtavas pagastā 30 cilvēki.
Kopā 298 cilvēki.

1.1.4.Uzņēmējdarbība
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai.
Novada lauku teritoriju aizņem 58.57 % meži, kas ir pamats mežsaimniecības un
kokapstrādes attīstībai novadā. Otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, galvenokārt
piena lopkopība, graudkopība un kartupeļu audzēšana, taču te blakus tradicionālām
nozarēm novadā tiek 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.
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Sakarā ar akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem ievērojamajām
atšķirībām Latvijā un Igaunijā, 2016. un 2017.gadā nopietnu izrāvienu piedzīvoja
alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos Valkas pilsētā. Tika
atvērti jauni specializētie alkohola mazumtirdzniecības veikali, kopumā sasniedzot 6 veikalu
skaitu. Attīstoties šai nozarei, tika radītas daudzas jaunas darbavietas. Pateicoties Rūjienas
ielas 31 objekta attīstībai (kur darbojas SIA ET Invest zīmola “Alko1000” veikals, “Piiri
Hostel”, vairāki ēdināšanas uzņēmumi), un līdz ar to cilvēku plūsmai, kas ierodas Valkā un
Valgā, pilsētās radies pieprasījums pēc tirdzniecības telpām, īpaši Valkas centrā un tiešā
A3 tranzītceļa tuvumā. Uzņēmēji sāk reaģēt uz to, ka pilsētā ieplūst arvien lielākas cilvēku
masas, ko potenciāli ir iespējams aptvert un apkalpot. Tāpat radusies ir liela interese par
brīvajām zemēm autoceļa A3 tuvumā, netālu no Igaunijas robežas, uzņēmējiem šeit
saskatot lielas iespējas attīstīt biznesu.
No citiem lielākajiem uzņēmumiem Valkas novadā ir jāmin kokapstrādes uzņēmums
(SIA “Vārpas-1”), putu polietilēna izstrādājumu un burbuļplēves ražotājs (SIA „PEPI RER”),
auto rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība,
meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), siltumenerģijas ražotājs (SIA
“Enefit Power & Heat Valka”), pašvaldības uzņēmums SIA “Valkas Namsaimnieks”,
metālapstrāde (SIA „Akords – 3”). Citi nozīmīgi uzņēmumi Valkas novada ekonomikai ir
metālapstrādē SIA „Valkas MD”, šūšanā (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”, SIA “SPE”),
pārtikas ražošanā (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), kokapstrādē (SIA „Folkland Timber”,
SIA „Valkas meliorācija”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecībā (SIA
„Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve), autoservisu un auto rezerves daļu tirdzniecības
sektorā (SIA "Ligumss", SIA „DIVI A”, SIA „Animo LTD”, SIA „K”, “Edison”), kā arī dažādu
pakalpojumu sniedzēji, kā piemēram, SIA „Varikon” un SIA „Valkas Gaisma”
(elektroinstalācijas ierīkošana), SIA „Minty” (reklāmas aģentūra, drukas un dizaina
pakalpojumi), SIA "FRK" (vājstrāvu tīklu ierīkošana, apsardzes pakalpojumi), SIA „Valkas
Elektrons” (TV iekārtu remonts, kabeļtelevīzijas pakalpojumi). 2016.gadā radās pirmās
iestrādes divu jaunu pašapkalpošanās automazgātavu attīstīšanai Valkas pilsētā, kur
objektus atklāja 2017.gada 1.pusē.
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”, KS „Vijupe”, ZS "Jaunpuņģi"; Valkas pagastā – SIA „Valdro Agro”, ZS „Kalnieši”;
Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
2017.gadā turpinājās dažādu projektu uzņēmējdarbības atbalstam īstenošana,
piemēram, ERAF projekts ““Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Valkā”", kura ietvaros 2016.gadā tika atjaunota Parka ielas 2.kārta un 2017.gadā uzsākts
darbs pie ražošanas teritorijas izveidošanas Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā.
Valkas novada dome 2017.gadā izdalīja Grantu programmai "Attīstīti uzņēmēju
Valkā!" 5000 EUR, kuras ietvaros tika atbalstīti 7 projekti.
Valkas novada dome ir uzsākusi 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 2020.gadam un tā ietvaros tiešo labumu gūs vismaz 510 uzņēmumu (pakalpojumu sniedzēji, veikali u.tml.). “Pārrobežu darba tirgus integrācijas
un nodarbinātības veicināšana” projekta mērķis ir veicināt pārrobežu reģionu darba
meklētāju un darba devēju pārliecību par viņu spēju atrast attiecīgi piemērotu darbu vai
darbinieku, veicināt pārrobežu integrāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējas, nodrošinot
un uzlabojot labāku kvalitāti informācijas piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot kopīgas
nodarbinātības un apmācības, un attīstot konsultāciju pakalpojumus.
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2016.gadā tika uzsākti arī darbi tranzītceļa rekonstrukcijai posmā no pilsētas robežas
līdz Zemgales ielai, kas turpinājās arī 2017.gadā. Šim mērķim tika saņemta valsts dotācija
1,7 milj. eiro apmērā. 2017.gadā tika uzsākta ELFLA projekta īstenošana, kura ietvaros tiek
pārbūvēti grants ceļi "Pedele - Ķeizarpurvs" - 1,34 km, "Tūži - Stimperi" - 2,06 km, "Arnieki Meiši" - 1,3 km, "Priedītes - Vīciepi" - 0,103 km, "Akmentiņi - Liepkalni" - 0,45 km, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Pateicoties lauku partnerības “Ziemeļgauja” projektiem tika atbalstīti dažādi interesanti
uzņēmējdarbības projekti Valkas novadā: Ērģemes pagastā SIA “Mūrbūdu sidra darītava”
iegādājās jaunas iekārtas sulu spiešanai un aprīkojumu uzglabāšanai, gāzēšanai un
pildīšanai, lai efektīvi varētu izspiest lielu sulas daudzumu un saražot kvalitatīvu dabīgu
ābolu sidru. Tāpat šajā pagastā projekta ietvaros viesu nams “Ausmas” saņēma atbalstu
jaunas apkures sistēmas ierīkošanai, jumta, logu un durvju nomainīšanai, kā arī apkārtnes
labiekārtošanai. Valkas pagastā ZS “Luternieki” saņēma atbalstu lauksaimniecības produktu
pārstrādei un meža izstrādes pakalpojumu uzsākšanai. Zvārtavas pagastā projekta ietvaros
tika saņemts atbalsts amatniecības iemaņu apguves centra ierīkošanai. Savukārt Valkas
pilsētā projekta ietvaros atbalstīja ideju zobārstniecības pakalpojumu pilnveidošanai.

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” apstiprināti 30.07.2009. (ar 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu
Nr.3, 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.10, 2012.gada 26.janvāra saistošo
noteikumu Nr.4, 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2, 2013.gada 20.jūnija
saistošo noteikumu Nr.13, 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.14 un 2013.gada
29.augusta saistošo noteikumu Nr.16 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
o Finanšu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
o
o
o
o

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.

2017.gadā notikušas 16 novada domes sēdes; 13 kārtējās un 3 ārkārtas. Domes sēdēs
pieņemti 361 lēmumi, 3 noteikumi, 10 nolikumi, 28 Saistošie noteikumi.
2017.gadā ir notikušas 13 Finanšu komitejas sēdes – izskatīti 160 jautājumi; 4 Attīstības
lietu komitejas sēdes – izskatīti 11 jautājumi, 1 Apvienoto komiteju sēde – izskatīti 11
jautājumi; 9 Saimniecisko lietu komitejas sēdes – izskatīti 47 jautājumi, 1 Saimniecisko lietu
komitejas locekļu sanāksme un izskatīti 2 jautājumi; 12 Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdes - izskatīti 73 jautājumi; 3 Sociālo lietu komitejas sēdes – izskatīti 15
jautājumi.
Novada domē notikušas komisiju sēdes:
 12 Dzīvokļu komisijas sēdes;
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 18 Administratīvās komisijas sēdes, izskatītas 216 lietas - 23 lietas par audzinoša
rakstura piespiedu līdzekļi piemērošanu nepilngadīgajiem un 193 administratīvo
pārkāpumu lietas;
 10 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes, izskatīti 47
jautājums;
 1 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, izskatīts 2 jautājums;
 12 Zemes komisijas sēdes, izskatīti 219 jautājums,
 150 Iepirkumu komisijas sēdes,
 7 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes
 2 komisijas par izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas 2017.gadā no valsts pārbaudes darbu kārtošanas atbrīvoti 6 skolēni.
 1 Stipendiju piešķiršanas komisija - 2017.gadā saņemti 8 iesniegumi.
 6 Vēlēšanu komisijas sēdes.
 1 Civilās aizsardzības komisija, izskatīti 4 jautājumi.
2017.gadā Valkas novada domē saņemti un reģistrēti 2420 ienākošie dokumenti.
Reģistrēti un iesniegti grāmatvedībā 10179 rēķini, 506 Valkas novada domes līgumi, 1003
ienākošie līgumi. Izrakstītas 41 pilnvara, 52 izziņas. Izdots 115 rīkojumi par pamatdarbības
jautājumiem.
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.
o Priekšsēdētāja sekretariāts
o Kanceleja;
o Grāmatvedības un finanšu nodaļa;
o Personāla nodaļa;
o Attīstības un plānošanas nodaļa: Attīstības un projektu daļa; Teritorijas plānošanas
daļa;
o Tūrisma un informācijas birojs;
o Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa;
o Dzimtsarakstu nodaļa;
o Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;
o Siltumapgādes nodaļa;
o Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa;
o Saimnieciskā daļa;
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina
šādi pakalpojumu centri, kas ir pašvaldības iestādes:
o Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde;
o Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde;
o Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;
o Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;
o Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.
Pašvaldības padotībā, atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam, ir šādas pašvaldības iestādes:
o
o
o
o
o
o
o

Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”;
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija;
Kārķu pamatskola;
Ērģemes pamatskola;
Vijciema pamatskola;
Ozolu pamatskola;

10

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola;
Valkas mākslas skola;
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;
Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”.
Valkas pilsētas kultūras nams;
Kārķu pagasta tautas nams;
Turnas tautas nams;
Saieta nams “Lugažu muiža”;
Vijciema tautas nams;
Zvārtavas pagasta tautas nams;
Valkas novada centrālā bibliotēka;
Zvārtavas pagasta bibliotēka;
Ērģemes bibliotēka;
Omuļu bibliotēka;
Turnas bibliotēka;
Kārķu pagasta bibliotēka;
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
Valkas pagasta Sēļu bibliotēka;
Vijciema bibliotēka;
Valkas novadpētniecības muzejs;
Valkas novada bāriņtiesa;
Valkas novada Sociālais dienests:
Sociālās aprūpes nams;
Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”;
Vijciema feldšeru punkts;
Ērģemes feldšerpunkts.
Valkas novada Pašvaldības policija;
Valkas novada būvvalde;
Valkas pilsētas stadions;

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībā SIA „Valkas Namsaimnieks”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:



„Vidzemes slimnīca” sabiedrība ar ierobežotu atbildību 25.26%.
„ZAAO” SIA 4.34 %

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
o biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” t.sk. ”Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācija”;
o biedrībā „Latvijas – Igaunijas institūts”;
o biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”;
o biedrībā „Florbola klubs „Valka””;
o biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;
o biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
o biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija””;
o nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;
o biedrībā „Volejbola klubs „Valka””;
o biedrībā „Ziemeļvidzemes volejbola skola”.
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1.2.1. Valkas novada domes personāls
Valkas novada domes Personāla nodaļa nodrošina vienotu sistēmu personāla
uzskaites un personāla vadības atbalsta jomā, vienotu personālvadības procesu noteikšanu
un ieviešanu pašvaldībā un nodrošina personāla lietvedības kārtošanu Valkas novada
domei, amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, pašvaldības iestādēm - Tūrisma un informācijas
birojam, Bāriņtiesai, Būvvaldei, Pašvaldības policijai, Sociālam dienestam, Sociālās aprūpes
namam, Valkas pilsētas kultūras namam, Centrālai bibliotēkai, Valsts un pašvaldību
vienotajam klientu apkalpošanas centram, Valkas, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas, Ērģemes
pagastu pārvaldēm, pagastu bibliotēkām, tautas namiem, kā arī Vijciema un Ērģemes
feldšerpunktiem.
2017.gada 31.decembrī Valkas novada domē un tās iestādēs (izņemot skolas un
pirmsskolas izglītības iestādes) 304.87 amata vietās faktiski strādāja - 338 darbinieki, no
kuriem 59% sievietes un 41% vīrieši. Skolās un pirmsskolas iestādēs 257 amata vietās
faktiski strādāja 311 darbinieki, no kuriem 191 pedagogs. Izglītības iestādēs strādāja 85.9%
sieviešu, vien 14.1% vīriešu. Kopā Valkas novada pašvaldībā strādāja 649 darbinieki, no
kuriem 476 sievietes un 199 vīrieši.
4.attēls
Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma
500
400
300
200
100
0
vīrieši

Sievietes

Valkas novada domē un tās iestādēs darbinieku vidējais vecums laikā no 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim bija 53 gadi. Visvairāk - darbinieki vecumā no 40 59 gadiem – 57%, darbinieki vecumā no 60 gadiem – 22%, darbinieki vecumā no 25 līdz 39
gadiem – 19%, savukārt darbinieki līdz 24 gadu vecumam vien 2%.
5.attēls
Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)

2%
22%

19%

līdz 24
no 25 - 39
no 40-59
no 60

57%
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Valkas novada pašvaldības darbinieku sadalījums pēc izglītības laika periodā no
2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim:
6.attēls
Darbinieku iedalījums pēc izglītības (%)

Doktors

[PERCENTAGE]

Maģistrs
[PERCENTAGE]

Augstākā
Vidējā
Pamata

[PERCENTAGE]

[PERCENTAGE]

Valkas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs strādā 45 % darbinieku ar
augstāko izglītību un 41% ar vidējo izglītību. Vien 6% darbinieku ir pamata izglītība. Savukārt
maģistra grādu ir ieguvuši 8% darbinieku. Valkas novada domes administrācijā vienam
darbiniekam ir doktora grāds.
2017.gadā Valkas pašvaldībā izveidota jauna struktūrvienība - Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), izveidota jauna amata vieta VPVKAC
vadītājs – 0,4 likmes. No domes administrācijas uz VPVKAC pārcelts lietvedis – kurjers.
Pārskata gadā Valkas novada pašvaldībā likvidētas 10,6 amata vietas:


administrācijā - 1 amata vieta – investīciju piesaistes speciālists;



Tūrisma informācijas birojā – 1 amata vieta - tūrisma speciālists un otrai tūrisma
speciālista amata vietai noteikts sezonas darba laiks – 5 mēneši,



pagastu bibliotēkās likvidētās interneta dežurantu amata vietas (2);



Siltumapgādes nodaļā likvidētas 5 amatu vietas – apkures krāšņu kurinātājs(1) un
apkures krāšņu kurinātājs 5 mēneši (4);



Valkas pilsētas kultūras namā likvidētas 3 amata vietas – gaismotājs, apkopējs,
strādnieks;



Gada nogalē, reorganizējot Kanceleju un Iepirkumu nodaļu, izveidota Administratīvi
juridiskā nodaļa. Apvienošanas rezultātā samazināts administrācijas amatu vietu
skaits par 0,6 likmēm;



Kārķu un Ērģemes pagastos samazinātas pārvaldnieku amatu likmes no 1 uz 0,5.

2017.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Valkas novada teritorijā tika
nodarbināti 63 cilvēki. Šie cilvēki strādāja kā palīgstrādnieki dažādus darbus Valkas
novada pagastos un Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā.
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi,
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti no citiem budžetiem.
1.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2015.-2017.gadam, EUR
Pamatbudžeta ieņēmumi

2015.gads

2016.gads

2017.gads

Nodokļu ieņēmumi: t.sk.

4155291

4301033

4662393

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

3651568

3766617

4110706

Nekustāmā īpašuma nodoklis

466013

493610

510756

Azartspēļu nodoklis

37710

40806

40931

Nenodokļu ieņēmumi: t.sk.

65836

220250

80739

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

1175

133275

834

Valsts un pašvaldības nodevas

9644

10908

13032

Sodi un sankcijas

2296

6616

3055

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

3696

4568

16671

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

49025

64883

47147

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

1938887

2138044

2064502

Transferti kopā: t.sk.

4236287

5801339

4489613

13094

8376

7278

Valsts budžeta transferti

4104282

5676048

4377899

Pašvaldību budžetu transferti

118911

116915

104436

10396301

12460666

11297247

No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu
transferti

Kopā

Lielāko daļu ieņēmumu sastāda nodokļu ieņēmumi (41,3 %) un transferti (39,7 %).
Nozīmīgu ieņēmumu daļu Valkas novada pamatbudžetā veido ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas 2017.gadā sastāda 18,3 % no kopējiem budžeta
ieņēmumiem. Maksas pakalpojumu ieņēmumi ir iedzīvotāju īres maksas, komunālo
pakalpojumu maksas (apkure, ūdens, kanalizācija), nomas maksas. Nenodokļu ieņēmumi
sastāda 0,7 % no kopējiem ieņēmumiem.
2017.gadā Valkas novada pašvaldības kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja
11297247 EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2017.gadā ieņēmumi kopumā
samazinājušies par 1163419 EUR vai par 9,3 %. Lielākais samazinājums ir valsts budžeta
transfertiem 1298149 EUR. Samazinājumu ietekmē tas, ka iepriekšējā gadā saņemta
Satiksmes ministrijas dotācija A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcijai 1 700 000 EUR.
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2.2. Pamatbudžeta izdevumi
2.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumu pēc funkciju kategorijām izpilde 2015.2017.gadam, EUR

Pamatbudžeta izdevumi

2015.gads

2016.gads

2017.gads

1262645

1153470

1254293

0

41642

40667

Ekonomiskā darbība

1294426

1439143

2632099

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2539139

3256753

3047851

18144

18559

18519

Atpūta, kultūra un reliģija

1296324

1252425

1367426

Izglītība

3606915

3492655

3694648

Sociālā aizsardzība

914064

968990

954973

10931658

11623638

13010476

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība

Veselība

Kopā

Pamatbudžeta izdevumi 2017.gadā salīdzinot ar 2016.gadu ir palielinājušies par
1686838 EUR vai 11.9 %.
2017.gadā izglītībai piešķirti 3694648 EUR vai 28.4% no kopējā budžeta.
Pārskata gadā atmaksāta aizņēmumu pamatsumma 1195725 EUR, saņemts
aizņēmums 1464037 EUR, veikti procentu maksājumi par aizņēmumiem 1367 EUR.

3.tabula
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR
2015.gads
izpilde

2016.gads
izpilde

2017.gads
izpilde

Atalgojums

4101970

4341317

4581821

Darba devēja VSAOI

1073531

1183597

1242141

22136

24019

28678

Pakalpojumi

2172450

2424017

2130820

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces

965119

1011477

939016

Izdevumi periodikas iegādei

8620

9262

8544

Nodokļu maksājumi

20443

25679

17055

Procentu izdevumi

29564

9962

1367

Dotācijas un sociālie pabalsti

224669

374814

397484

Transferti

90927

101779

102607

Izdevuma nosaukums

Komandējuma un dienesta braucieni
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Kapitālie izdevumi
Kapitālo izdevumu transferti
Kopā

2087004

2117715

3560943

660

0

3000

10931658

11623638

13010476

2017.gadā lielāko izdevumu daļu veido atalgojums 32.2 %, pakalpojumi 16.4 % un
kapitālie izdevumi 27.4 %.

2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
4.tabula
Ieņēmumu nosaukums

2015.gada
izpilde

2016.gada
izpilde

2017.gada
izpilde

Ieņēmumi

237687

257443

256201

Dabas resursu nodoklis

24166

28505

27323

0

60

0

Autoceļu fonds

213521

228878

228878

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

303338

241346

263609

Vispārējie vadības dienesti

241

2143

Ekonomiskā darbība

3402

0

15

0

0

302963

234952

261292

65

30

0

2686

144

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Preces un pakalpojumi

303338

241346

263609

182991

236561

249763

Kapitālie izdevumi

120347

4785

13846

Nenodokļu ieņēmumi

Vides aizsardzība
Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

Kultūra
Izglītība

Autoceļu fonda līdzekļi 2017.gadā saņemti iepriekšējā gada apmērā. Līdzekļi izlietoti
ceļu greiderēšanai, sniega tīrīšanai, autoceļu bedrīšu remontam un pamatlīdzekļu iegādei.
Dabas resursu nodoklim ieņēmumi samazinājušies par 1182 EUR. Līdzekļi izlietoti
novada vides sakārtošanai – Meža dienu pasākumu norisei Valkas novada Kārķu pagastā,
atkritumu izvešanai, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, speciālā budžeta kopējie izdevumi palielinājušies
par 22263 EUR.
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5.tabula

2.4. Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi,
EUR
2015.gads

2016.gads

2017.gads

Ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumi kopā:
t.sk.
Ziedojumi no juridiskām personām
Ziedojumi no fiziskām personām
Transferti no valsts budžeta
Pašvaldības budžetu iekšējie
transferti

15741

30326

19195

9477
6264
0
0

18277
12049
0
0

6290
12905
0
0

Ziedojumu un dāvinājumu
izdevumi kopā:
t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

6199

18832

28159

2829
0
0

4879
0
0

1928
11801
485

3370
0
0

9801
4152
0

11133
2394
418

Kopējais samazinājums pret
dāvinājumiem sastāda 11131 EUR.

iepriekšējā

gada

saņemtiem

ziedojumiem

un

2.5. Debitori un kreditori
6.tabula
Debitori
Aktīvs

Uz
pārskata
perioda
beigām

Uz
pārskata
gada
sākumu

Debitori – kopā
Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem
Prasības par ārvalstu finanšu
palīdzības un ES politiku instrumentu
finansētajiem projektiem

844399

701030

+143369

+20

572075

540756

+31319

+6

197

0

Izmaiņas Izmaiņas
( +, - )
%

+197

Prasības par nodokļiem
Pārmaksātie nodokļi

129181
64244

92638
0

Uzkrātie ieņēmumi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības

13330
20
65352

12330
0
55306

+64244
+1000
+20
+10046

491859

488425

+3434

Uzkrājumi nedrošām prasībām
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+36543

>100
+39
>100
+6
>100
+18
+1

Kontu grupā 2300 novada pašvaldība uzskaita prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem, prasības par nodokļiem, pārmaksātos nodokļus, prasības pret personālu un
pārējās prasības. Paredzēts, ka attiecīgās prasības tiks saņemtas gada laikā no bilances
slēgšanas datuma.
Bilancē debitoru parādi uzrādīti neto vērtībā, šaubīgajiem debitoru parādiem izveidoti
uzkrājumi.
Ir veikta debitoru parādu salīdzināšana, izsūtot salīdzināšanas aktus. Ar budžeta
iestādēm atlikumi uz 31.12.2017. salīdzināti Valsts Kases pārskatu programmā. Starpības
nav konstatētas.
Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētajiem
projektiem
Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” - prasības
pret Valsts izglītības attīstības aģentūru 197 EUR.
Informācija par nodokļiem
Nodokļu sastāvā uzrādītas prasības par nekustāmā īpašuma nodokli 97588 EUR un
prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli 31593 EUR, pārmaksātais pievienotās vērtības
nodoklis 64244 EUR.
Bilances atlikumos ir uzrādītas visas uzskaitītās nekustamā īpašuma nodokļa
debitoru parādu summas, salīdzināts ar nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites programmas
NINO izdrukām.
Pārskata gadā tika piešķirtas nodokļu atlaides par kopējo summu 7315 7EUR.

7.tabula
Aprēķinātais un samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 2017.gadā
Aprēķināts
par 2017.gadu
EUR

Samaksāts
2017.gadā
EUR

Zeme

373293

372938

Aprēķinātas
soda naudas uz
31.12.2017.
EUR
15329

Ēkas un mājoklis

142830

137818

16661

Kopā

516123

510756

31990

Nekustamā
veids

īpašuma

Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 1000 EUR.
Valkas novada dome pārskata gadā par neapstrādātu lauksaimniecības zemi
aprēķinājusi 11462 EUR.
Pārējās prasības
Bilances postenī „Pārējās saistības” uzskaitīta 2018.gada janvārī ieskatītā dotācija no
izlīdzināšanas fonda par 2017.gadu 50481 EUR, AS Krājbankas kontu atlikums 24166 EUR
(izveidots 100 % uzkrājums) un prasības pret fiziskām personām saskaņā ar administratīvās
komisijas lēmumiem, tiesas spriedumu un vienošanos par parāda atmaksu 10408 EUR.
Izveidotie uzkrājumi ēku apsaimniekošanai - izveidojās prasības pret īrniekiem par ēku
apsaimniekošanu 4463 EUR.
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem debitoru parādiem
Pārskata gadā Valkas novada domē dati par lielākajiem debitoru parādiem nodoti
novada juristam, dokumentu sagatavošanai parādu piedziņai.
Pašvaldība pārskata perioda beigās objektīvi izvērtēja prasības, klasificēja kā
nedrošus (šaubīgus) un izveidoja uzkrājumus procentos no parāda vērtības, saskaņā ar
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Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti”.
100% uzkrājums ir izveidots 2009.gada AS Krājbankas kontu atlikumam 24166 EUR,
iedzīvotāju komunālajiem parādiem un zemes nomai 422761 EUR, juridisko personu parādi
69098 EUR.
Uzkrājums šaubīgajiem debitoru parādiem 2017.gadā ir palielinājies par 3434 EUR.

8.tabula
Kreditori
Pasīvs

Uz pārskata
perioda
beigām

Izmaiņas
( +, - )

Izmaiņas
%

17077378

Uz
pārskata
gada
sākumu
16394419

+682959

+4

Ilgtermiņa saistības

12030027

12045299

-15272

+1

Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu
ieņēmumi
Īstermiņa saistības

11764213
265814

11871498
173801

-107285
+92013

+1
+53

5047351

4349120

+698231

+16

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
Nākamo periodu ieņēmumi
un saņemtie avansi
Avansā saņemtie transferti

1194249

818652

+375597

+46

620397

270720

+349677

>100

409898
159999

306063
158307

+103835
+1692

+34
+1

141418

159538

-18120

-11

405
2520985

772
2635068

-367
-114083

-48
-4

337430

249196

+88234

+35

2183555

2385872

-202317

-8

Kreditori - kopā

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parāds palielinājies par
682959 EUR.
2017.gada beigās aizņēmumu kopējā summa sastāda 12958462 EUR, tajā skaitā
ilgtermiņa daļa 11764213 EUR un īstermiņa daļa 1194249 EUR. Pārskata gadā tika ņemti
Valsts kases aizņēmumi pamatlīdzekļu iegādei un projektu realizācijai, kas ietekmējis
posteņa palielinājumu pret iepriekšējo gadu.
Nākamo periodu ieņēmumus sastāda Igaunijas Finanšu ministrijas dāvinājumā
saņemtie pamatlīdzekļi un muitas ēka Valkā un dāvinājumā saņemtie pamatlīdzekļi novada
iestāžu darbības nodrošināšanai.
Īstermiņa saistības veido uz 31.12.2017. nesamaksāto rēķinu kopsumma 620 397
EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 349677 EUR.
Atlikumi uz 31.12.2017. ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem salīdzināti ar
salīdzināšanas aktiem. Ar budžeta finansētajām iestādēm un pašvaldībām atlikumi
salīdzināti Valsts kases pārskatu programmā – veidlapā „8-sal”.
Kavētu maksājumu uz 31.12.2017. nav.
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Īstermiņa uzkrātās saistības salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušās par
103835 EUR un atlikums uz gada beigām sastāda 409898 EUR, ko veido uzkrātās saistības
darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem 196638 EUR, uzkrātās saistības norēķiniem par
nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 46757 EUR, uzkrātās saistības
norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 158155 EUR, uzkrātās saistības procentu
maksājumiem un apkalpošanas maksai par aizņēmumiem no Valsts kases 8348 EUR.

2.6. Aizņēmumi un galvojumi
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu
finansēšanai, pārskata gadā piesaistīti papildus finanšu resursi.
9.tabula
Pārskats par aizņēmumiem

Mērķis

Pašvaldības iestāžu
remontdarbiem un
labiekārtošanai
Pašvaldības ēku
remontdarbiem
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projekta
"Valkas un Valgas kopējās
mākslas vides attīstība"
īstenošanai.
SIA Vidzemes slimnīca
pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta "Valkas
pilsētas izgāztuves
rekultivācija"
Valkas pilsētas
infrastruktūras sakārtošana
un iestāžu bāzes uzlabošana
Valkas pilsētas iestāžu
materiālās bāzes uzlabošana
un projektu finansēšana
Valkas pilsētas iestāžu
materiālās bāzes uzlabošana
Lietotas ziemas dienesta
automašīnas iegāde
PHARE projekta "Pārrobežu
infrastruktūras attīstība Valkā
- Valgā" īstenošana
Projektu finansēšanai un
iestāžu materiālas bāzes
uzlabojumiem
Projektu finansēšanai un
iestāžu materiālās bāzes
uzlabojumiem
Valkas pilsētas Rīgas ielas
asfalta seguma nomaiņai

Līguma
parakstīšanas
datums

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

24.11.2008

EUR

92 487

65196

61267

21.04.2004

EUR

61 183

22410

19308

01.12.2009

EUR

443 586

162368

151360

23.10.2008

EUR

92 487

57207

52340

03.04.2008

EUR

371 597

243112

224757

19.02.2004

EUR

355 718

122367

98463

08.04.2005

EUR

430 767

179862

151081

10.08.2005

EUR

18 070

7416

6232

20.12.2005

EUR

46 785

24930

22198

20.12.2005

EUR

28 457

15253

13603

16.02.2006

EUR

547 110

247948

213748

30.05.2006

EUR

43 089

19014

16339

13.10.2006

EUR

249 003

141866

128024
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ERAF projekta "e-Vidzeme
īstenošanai
Ausekļa ielas trotuāra
seguma remonta īstenošanai
Valkas pilsēta
Valkas pilsētas domes
sociālās aprūpes nama
renovācija
ERAF projekta "Rīgas ielas
un Vienības gatves
krustojuma rekonstrukcija
Valkā" īstenošanai
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju
baseinos" īstenošanai
ERAF projekta "Dalītās
atkritumu vākšanas un
kompostēšanas sistēmas
izveide un ieviešana Valka"
īstenošanai
Valkas pilsētas starptautiskā
studiju centra izveide
Ugunsdrošības signalizācijas
uzstādīšanai Valkas
pamatskolā, Valkas pilsētas
PII "Pasaciņa" un valkas
pilsētas domē
ERAF līdzfinansētā IgaunijasLatvijas programmas projekta
"Valgas-Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana"
īstenošanai
ERAF projekta "Valkas
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes "Pasaciņa
"infrastruktūras attīstība,
ERAF projekta "Dabas
zinātņu kabinetu
labiekārtošana Valkas
ģimnāzija " īstenošanai
Valkas pilsētas kultūras nama
renovācija 2. un 3. kārta
ELFLA projekta "Kārķu
pagasta sporta zāles
būvniecība" īstenošanai
Ēkas "Valžkalni" pagrabstāva
remontam ( konferenču zāle)
un dziļurbuma izbūve
Kārķu Tautas nama
vienkāršotajai rekonstrukcijai
Finanšu stabilizācijas
aizdevums
Kokogļu ceha celtniecība
Turnas tautas nama teritorijas
labiekārtošana
ELFLA projekts "Valkas
novada infrastruktūras
objektu kvalitātes

02.05.2007

EUR

284 574

18408

12272

02.05.2007

EUR

49 801

27626

24855

01.06.2007

EUR

192 088

108268

97437

07.05.2008

EUR

142 287

93084

86055

07.05.2008

EUR

419 747

274648

253920

07.05.2008

EUR

316 524

207082

191447

07.05.2008

EUR

60 984

39869

36852

07.05.2008

EUR

49 801

32550

30085

26.02.2009

EUR

330 586

232647

216323

28.04.2009

EUR

161 022

29460

19640

21.10.2009

EUR

90 769

9360

6240

02.10.2009

EUR

565 170

411654

383742

01.10.2009

EUR

241 005

113811

106095

26.08.2008

EUR

213 431

137407

125711

09.10.2008

EUR

48 891

17005

12753

20.11.2001

EUR

60 472

13517

10672

20.11.1997

EUR

132 437

32416

23879

26.02.2010

EUR

61 048

29412

26144

21.06.2010

EUR

619 803

142920

127040
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uzlabošana" īstenošanai

ERAF projekts "Valkas
pilsētas PII "Pasaciņa" telpu
renovācija"
Valkas kultūras nama
renovācija īstenošanas
pabeigšanai
ERAF projekts "Tranzīta
maršruta ielu rekonstrukcija
Valkas pilsēta" īstenošanai
P210/2011 Valkas pagasta
Lugažu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
P209/2011 Valkas pagasta
Sēļu ciema
ūdenssaimniecības attīstība
A2/1/11/803P-493/2011
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kārķu
ciema
A2/1/11/803 P-494/2011
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valka,
2 kārta
P-28/2012 Siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšana
Valkas pilsētas publiskā
apgaismojuma infrastruktūrā
P-140/2012,Valkas mākslas
skola, kā kopīga pārrobežu
kultūrizglītības centra
attīstība.
P-420/2012,Ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā
uzņēmējdarbības
veicināšanai.
P-137/2013, A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada
Lugažu ciemā 2. kārta,
īstenošanas pabeigšanai"
P-136/2013, A2/1/2013/216
Pašvaldības prioritāra
investīciju projekta "Vijciema
kultūras nama, Vijciema
pagasta mājas aprīkojuma un
atjaunošanas īstenošanai"
P-191/2013 Kohēzijas fonda
projekta "Ūdenssaimniecības
projekta pakalpojumu
attīstība Valkā 2.kārta"
īstenošanai
P-263/2013 Projekta
"Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un
aprīkojuma atjaunošana"
īstenošanas pabeigšanai

27.07.2010

EUR

53 898

11724

7816

19.08.2010

EUR

120 765

92756

86860

02.07.2010

EUR

7 019 439

602479

576839

05.07.2011

EUR

299 966

181236

170252

05.07.2011

EUR

228 949

146593

137708

20.12.2011

EUR

351 661

254466

239498

20.12.2011

EUR

3 117 431

2539485

2429152

20.03.2012

EUR

293 624

93218

87105

08.06.2012

EUR

76 670

10044

6696

25.10.2012

EUR

308 406

208368

196792

22.05.2013

EUR

53 372

48611

43625

22.05.2013

EUR

142 287

130036

123007

19.06.2013

EUR

532 486

486557

460256

02.08.2013

EUR

135 267

125284

118602
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P-320/2013 KPFI projekta
"Publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras
rekonstrukcija Valkas
novadā" īstenošanai
KPFI projekta (KPFI-15.2./80)
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana J.Cimzes
Mūzikas skolā īstenošanai
P1/2014, A2/1/14/19
Projekta "Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Valkas
pilsētā" īstenošanai P141/2014, A2/1/14/239
projekta 'Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada
Ērģemes pagasta Ērģemes
ciemā" īstenošana P179/2014, A2/1/14/313
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstības attīstība Valkas
novada Kārķu pagasta Kārķu
ciemā, 2.kārta"īstenošana P180/2014, A2/1/14/314
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā autotransporta
iegādei P-181/2014,
A2/1/14/315
Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un
materiālās bāzes uzlabošanai
P-184/2014, A2/1/14/316
dzīves atkritumu Celīši
rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā A2/1/4/378,
P 225/2014
valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošana P-308/2014,
A2/1/4/468
Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes
sakārtošanai P-309/2014,
A2/1/14/469
Ceļa seguma periodiskā
uzturēšana Kronvalda un
Tālavas ielās P-334/204,
A2/1/14/504
kompleksie risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas
pamatskolā A2/1/14/651, P414/2014/
Prioritāro investīciju projektu
īstenošana A2/1/14/650

28.08.2013

EUR

62 502

57946

54856

24.01.2014

EUR

266 468

146069

138481

12.05.2014

EUR

62 417

43992

41736

21.05.2014

EUR

160486

118672

112628

21.05.2014

EUR

51127

43919

41736

21.05.2014

EUR

244322

169146

131558

21.05.2014

EUR

375434

361530

342990

17.06.2014

EUR

136 357

44863

42624

16.07.2014

EUR

74 390

72601

68925

16.07.2014

EUR

187 728

183122

173850

30.07.2014

EUR

39186

38236

36300

11.09.2014

EUR

873 303

403081

382725

11.09.2014

EUR

91 944

89744

85200
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Gājēju ietves renovācija
Rīgas un Ausekļa ielās
A2/1/14/805, P-310/2014
Kompleksi risinājumi gāzu
emisijas samazināšanai
Valkas novada Bērnujaunatnes sporta skolas
sporta zālē A2/1/15/28 P17/2015
Valkas pamatskolas ēdnīcas
aprīkojums A2/1/15/47,P31/2015
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,
II kārta A2/1/15/97,P-56/2015
Valkas novada prioritāro
projektu īstenošana
A2/1/15/212,P-131/2015
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanaiA2/1/15/213,P132/2015
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanaiA2/1/15/214,P133/2015
Valkas novada izglītības
iestāžu un materiālās bāzes
uzlabošanai A2/1/15/327,P219/2015
Valkas novada izglītības
iestāžu un materiālās bāzes
uzlabošanai A2/1/15/328,P220/2015
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/15/339,P267/2015
Valkas novada centrālās
bibliotēkas vienkāršotā
atjaunošana A2/1/15/400,P268/2015
Valkas novada Bērnu
jaunatnes sporta skolas
halles vienkāršotā
atjaunošana a2/1/15/401,P269/2015
Projekta F.Roziņa ielas
seguma nomaiņai Valkas
pilsētā un ietves
atjaunošanas Beverīnas ielas
posmā no Tālavas ielas līdz
Raiņa ielai Valkas pilsētā
īstenošanai A2/1/15/582, p384/2015
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta

22.10.2014

EUR

108309

107040

101688

30.01.2015

EUR

392641

211635

201201

18.02.2015

EUR

30863

27555

24215

18.03.2015

EUR

187575

182631

178101

20.05.2015

EUR

84785

84785

81666

20.05.2015

EUR

21217

17952

15840

20.05.2015

EUR

53555

41664

29760

19.05.2015

EUR

330539

330539

318318

19.05.2015

EUR

11090

8638

6170

22.07.2015

EUR

97810

83329

68837

22.07.2015

EUR

80117

80117

78210

22.07.2015

EUR

85494

85494

83424

14.10.2015

EUR

171459

171459

167243

01.01.2016.

EUR

43439

43439

36498
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(autobusa) iegādei,
A2/1/16/14, P-6/2016
Pašvaldības autonomu
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
(specializētās kravas
automašīnas ar manipulatoru
un ziemas darba aprīkojumu)
iegādei, A2/1/16/13, P-5/2016
Projekta "Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošana (sadalošā
tīkla sporta zālei iegādei
Valkas pamatskolai un
mūzikas instrumentu iegādei
J.Cimzes Valkas mūzikas
skolai)" īstenošanai,
A2/1/16/164, P-90/2016
Projekta "Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošana (telpu
renovācijai Valkas
pamatskolā, Valkas ģimnāzijā
un J.Cimzes Valkas mūzikas
skolā)" īstenošanai,
A2/1/16/165, P-91/2016
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei, A2/1/16/166, P92/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
("ražošanas ēkas Valkā,
Varoņu ielā 37A, 39A
būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība" un
"sadzīves notekūdeņu sūknis
ar kabeli ūdensapgādes un
kanalizācijas nodaļai")
īstenošanai, A2/1/16/167, P93/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu (
"Siltumtrases Rīgas ielā 25
projektēšana un būvniecība"
un "Valkas novadpētniecības
muzeja ekspozīcijas zāles
remonts") īstenošanai,
A2/1/16/168, P94/2016
Latvijas un Šveices
sadarbības programmas
projekts (Nr.4-7/22)
"Multifunkcionāla jaunatnes
iniciatīvu centra izveide

27.01.2016.

EUR

221430

217001

182154

02.06.2016.

EUR

13434

10784

10784

02.06.2016.

EUR

138048

137722

137722

02.06.2016.

EUR

72672

68652

57992

02.06.2016.

EUR

44904

43875

36134

02.06.2016.

EUR

64614

59075

59075

26.07.2016.

EUR

116595

116595

34461
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Valkā" īstenošanai,
A2/1/16/286/P195/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanai, A2/1/16/326, P225/2016
Projekta "Investīcijas Valkas
novada Sociālās aprūpes
nama infrastruktūrā"
īstenošanai, A2/1/16/411, P301/2016
Projekta "Valkas novada ceļu,
ielu atjaunošana - Viestura
ielas pārbūve Valkas pilsētā"
īstenošanai, A2/1/16/437, P314/2016
ERAF projekta
(Nr.3.3.1.0/16/1/02) "Ielu
pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Valkas novadā"
īstenošanai, A2/1/16/437/, P356/2016
Prioritārā investīciju projekta
"Parka iela (posmā no Meža
ielas līdz varoņu ielai Valkā) "
īstenošanai, A2/1/16/487, P356/2016
Projekta "Valkas novada ceļu,
ielu atjaunošanai - Parka ielā
(posmā no Meža ielas līdz
Varoņu ielai, Valkā)"
īstenošanai, A2/1/16/496, P364/2016
Tehniskā projekta "Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas
internāta pārbūve" izstrādei,
A2/1/17/292, P-190/2017
Tehniskā projekta "Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas
internāta pārbūve" izstrādei,
A2/1/17/292, P-190/2017
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei, A2/1/17/295, P187/2017
Tehniskā projekta "Valgas Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība" izstrādei,
A2/1/17/291, P-191/2017
Tehniskā projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,
III kārta" izstrādei,
A2/1/17/290, P-192/2017
Izglītības iestāžu investīciju
projekta "Valkas novada
izglītības iestāžu

30.08.2016.

EUR

55996

55996

55996

30.09.2016.

EUR

47280

47280

47280

18.10.2016.

EUR

268845

248566

248566

30.11.2016.

EUR

144428

108098

61172

30.11.2016.

EUR

34188

34188

34188

08.12.2016.

EUR

102564

84663

0

17.05.2017.

EUR

32291

0

32291

17.05.2017.

EUR

35391

0

35391

17.05.2017.

EUR

54673

0

54673

17.05.2017.

EUR

72476

0

26481

17.05.2017.

EUR

19312

0

19312

03.07.2017.

EUR

298589

0

298589
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infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošana"
īstenošanai, A2/1/17/462, P328/2017
Projekta "Ražošanas
teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju
Kārķu pagastā' īstenošanai tehniskā projekta izstrādei, P189/2017
Projekta "Valkas novada
domes katlu mājas
atjaunošanas būvprojekta
izstrāde, būvdarbi,
autoruzraudzība un
būvuzraudzība" īstenošanai investīcijām ārkārtas seku
neatliekamai novēršanai,
A2/1/17/548, P-411/2017
ELFLA projekta (Nr.17-09A00702-000038) "Valkas
novada grantsceļu bez cietā
seguma pārbūve"
īstenošanai, A2/1/17/544, P392/2017
Būvprojekta izstrādei projekta
"Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos"
īstenošanai, A2/1/17/546, P394/2017
Būvprojekta izstrādei projekta
"Starppriekšmetu mācību un
inovāciju centra un
multifunkcionālās mācību
vides izveide Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā"
īstenošanai, A2/1/17/545, P393/2017
Latvijas - Igaunijas pārrobežu
sadarbības programmas
projekta (Nr. Est-Lat 24) "Zaļā
dzelzceļa līnija - bijušo
šaursliežu dzelzceļa līniju
atjaunošana, izmantojot to
videi draudzīgā tūrisma
maršrutā" investīciju daļas
īstenošanai, A2/1/17/619, P472/2017
Tehniskā projekta
"degradētās teritorijas
atjaunošana
uzņēmējdarbības attīstībai"
izstrādei, A2/1/17/617, P470/2017
Kopā

17.05.2017.

EUR

41382

0

8276

02.08.2017.

EUR

667783

0

667783

02.08.2017.

EUR

473395

0

115088

02.08.2017.

EUR

19236

0

7695

02.08.2017.

EUR

18740

0

18740

30.08.2017.

EUR

15925

0

15925

30.08.2017.

EUR

45980

0

13794

x

x

27485385

12690150

12958462

2017.gada beigās aizņēmumu kopējā summa sastāda 12958462 EUR. Atbilstoši
maksājuma grafikam pārskata perioda beigās aizņēmumi tiek sadalīti ilgtermiņa un īstermiņa
daļās.
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2017.gadā saņemti 15 aizņēmumi par kopējo summu 1464037 EUR un veikta
aizņēmumu pamatsummas atmaksa 1195725 EUR.
Aizņēmumi ņemti no Valsts kases, domes sēdēs pieņemot lēmumus par to
nepieciešamību. Aizņēmumu atmaksa ir garantēta ar pašvaldības budžetu un tiek veikta
saskaņā ar līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas grafikiem.
Pašvaldības zembilancē uzrādīti izsniegtie galvojumi privātpersonām studiju
kredītiem un pašvaldības kapitālsabiedrībai kapitālo ieguldījumu veikšanai. Visi galvojumi ir
izvērtēti domes sēdēs, atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par galvojumu
piešķiršanu. 2017. gadā nav izsniegti galvojumi.
Galvojumu atlikums uz pārskata gada beigām sastāda 296984 EUR. Atlikumi
salīdzināti ar kredītiestādēm, kurās sniegti galvojumi.

2.7. Nekustamā īpašuma novērtējums
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma
palielinājusies par 1 642 996 EUR. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti to atlikušajā vērtībā.
Nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes. Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 31.12.2017.
ir 19 998 664 EUR.
10.tabula
Nekustamā īpašuma izmaiņas
Aktīvs

Pamatlīdzekļi – kopā
Zeme, ēkas, būves
Tehnoloģiskās iekārtas un
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība
Turējumā nodotie valsts un
pašvaldības nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļu uzkrātais
nolietojums

Uz
pārskata
perioda
beigām
37767909
30719879
472935

Uz
pārskata
gada
sākumu
36124913
32948399
54957

Izmaiņas
EUR
(+,-)

Izmaiņas
(% )

+1642996
-2228520
+417978

+5
-7
>100

2515639
2819639

2487029
392023

+28610
+2427616

+1
>100

1119172

193346

+925826

>100

40985
79660

40641
8518

+344
+71142

+1
>100

19998664

18042137

+1956527

Informācija par ēkām
Būtiskākie darījumi
Pārskata gadā bilancē atzīti divi dzīvokļi Kārķu pagastā Māja Nr.2 dz.10 un Māja Nr.1
dz.6 ar uzskaites vērtību 3266 EUR un divas nedzīvojamās ēkas Tālavas 10B ar uzskaites
vērtību 7425 EUR, iegādāts dzīvoklis Kārķu pagastā Māja Nr.1 dz.2 1500 EUR vērtībā un
viena nedzīvojamā ēka Ērģemes pagastā “Ērģemes veikals “4800 EUR vērtībā.
Atsavināšanai uz krājumiem pārvietota dzīvojamā ēka Kārķu pagastā “Austrāļi” un
Valkas pagastā dzīvokļi Saule 4 dz.2 un Saule 4 dz.3 ar bilances vērtību 3426 EUR un
nedzīvojamās ēkas Valkas pagastā Saule 4 ar bilances vērtību 417 EUR.
Pārskata gadā nedzīvojamo ēku vērtības palielinājums pēc rekonstrukcijām ir 250677
EUR.
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Būtiskākais nedzīvojamo ēku vērtības palielinājums 2017.gadā
11.tabula
Pamatlīdzekļa nosaukums

Mierkalna tautas nams
Garāža Tālavas 68
Katlu māja Varoņu 39
PII Pasaciņa Ausekļa 44

Vērtības palielinājuma iemesls

Summa
EUR

Telpu atjaunošana
Jumta atjaunošana
Grīdas, starpsienu izbūve un logu
nomaiņa
Telpu atjaunošana

16907
11617
123113
99040

Veicot nedzīvojamo ēku rekonstrukcijas un piemērojot amortizēto aizstāšanas metodi
no uzskaites, izslēgta sākotnējā vērtība 70726 EUR, nolietojums 17854 EUR.

Salīdzināšana ēkām
Inventarizācijas procesā ir veikta grāmatvedības uzskaitē esošo datu salīdzināšana
ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas pēc stāvokļa uz
31.12.2017. Konstatētas nesakritības, kuras izvērtētas un pieņemti attiecīgi lēmumi.
Pamatojoties uz salīdzināšanas rezultātiem ar 2018. gada 28. februāra Valkas
novada domes rīkojumu Nr.21-v 2017. gada bilancē kontā „Turējumā nodotās valsts un
pašvaldību ēkas un būves” atzīti 3 dzīvokļi ar uzskaites vērtību 3900 EUR.
Uz pārskata perioda beigām bilances posteņos “Dzīvojamās ēkas” un “Nedzīvojamās
ēkas” konstatētas 70 nesakritības ar VZD datiem.
Konstatēto nesakritību kopsavilkums
12.tabula

Nesakritība

Nesakritību
skaits
36

Nav pašvaldības
bilancē,
ir VZD datos

2

4
1
13
Pašvaldības īpašumi,
kas nav uzskaitīti
VZD datos
Kopā nesakritību
skaits

13
1

Piezīmes
Privatizētas ēkas, jaunie īpašnieki nav reģistrējuši
Zemesgrāmatā
Dabā nav ēkas un būves, nav veiktas izmaiņas
VZD datos
Ēkas un būves pieder fiziskai vai juridiskai
personai,
nav
veikuši
īpašuma
tiesību
pārreģistrāciju Zemesgrāmatā
Kļūda VZD datos
Nav veikta īpašuma tiesību pārreģistrācija
Nav pasūtīta tehniskā inventarizācija, nav uzsākta
nekustamā īpašuma dokumentu formēšana
reģistrācijai Zemesgrāmatā
Atrodas pierobežas joslā, tāpēc nevar ierakstīt ZG

70

Pašvaldības bilancē ir kultūrvēsturisks piemineklis Valkas novadpētniecības muzejs.
Dati salīdzināti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem.
Atbilstoši MK noteikumu Nr.1486 39.punkta prasībām vienlaicīgi ar gada
inventarizāciju tika novērtēts, vai pastāv kāda no pazīmēm, kas norāda uz ilgtermiņa
ieguldījuma vērtības samazinājumu. Pēc inventarizāciju komisijas atzinuma nevienam no
pamatlīdzekļiem netika konstatētas vērtības samazinājuma pazīmes.
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Informācija par zemi
Uz 2017. gada beigām kopējā zemes gabalu platība Valkas novada domes bilancē
sastāda 2112.402 ha, tajā skaitā zembilancē 87.5265 ha.
Bilancē uzņemti līdz šim neuzskaitīti divdesmit četri zemes gabali 37,2625 ha ar
kopējo vērtību 38603 EUR, precizētas zemes platības 11 zemes gabaliem, vērtības
palielinājums par summu 4580 EUR un samazinājums par summu 1874 EUR.
Izslēgta privatizētās domājamās daļas zemes platība un vērtība no divdesmit sešiem
zemes gabaliem zem daudzdzīvokļu mājām par kopējo summu 23139 EUR, tajā skaitā
22451 EUR korekcija par iepriekšējiem gadiem.
Nodoti atsavināšanai 10 zemes gabali 7.9745 ha platībā par summu 39159 EUR t.sk.
5 zemes gabalu domājamās daļas zem daudzdzīvokļu mājām.
Atgriezti pamatlīdzekļu sastāvā 9 zemes gabali ar kopējo platību 5.1349 ha par
summu 6655 EUR.
Pārskata gadā bezatlīdzības saņemta zeme par summu 1069 EUR.
Saņemts bez atlīdzības 2017.gadā
13.tabula
Īpašuma nosaukums

Zeme Raiņa 2A

Kadastra
apzīmējums
9401-001-0212

Platība ha

Summa
EUR

0.0652

1069

Piezīmes

Saņemta
no
LR
Finanšu
ministrijas
(VAS
“Valsts
nekustamie īpašumi”)

Salīdzināšana zemēm
Pašvaldībai piekrītošie un piederošie zemes gabali salīdzināti ar VZD Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem pēc stāvokļa uz 31.12.2017.
Pēc pašvaldības uzskaites datu salīdzināšanas ar VZD datiem ir veikti zemes platību
precizējumi.
VZD dati uz 31.12.2017. ir 2119,8101 ha, starpības sastāda 7.4081 ha:
1. VZD datos nav iekļauti zemes īpašumi ar kopējo platību 2.1556 ha.
2. Nav uzrādīta platība zemes gabaliem, kuri piesaistīti dzīvokļa īpašumam 2.0762 ha.
3. Zemes īpašumi, kuriem izslēgtas privatizētās zemes domājamās daļas, bet VZD
datos uzrādās visa platība starpību sastāda 6.2586 ha
4. Īpašumi, kas uzrādīti VZD datos, bet nav Valkas novada bilancē (jaunie īpašnieki nav
pārreģistrējuši Zemesgrāmatā) ar kopējo platību 5.3813 ha.
Valsts kadastra informācijas sistēmā, pašvaldības grāmatvedības uzskaites sistēmā
un nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā ir atšķirīgi uzskaites principi, tādēļ
uzskaitītās zemes platības atšķirsies līdz brīdim, kad visi zemes īpašumi tiks reģistrēti
Zemesgrāmatā. Ņemot vērā iepriekš teikto un to, ka atšķirīgos laikos tiek aktualizētas datu
bāzes, ir atšķirības starp Valkas novada domes un Valsts zemes dienesta bilanci.
Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgramatā
Valkas novada dome līdz 31.12.2017. Zemesgrāmatā reģistrējusi zemi ar kopējo
platību 690.2645 ha un uzskaites vērtību 1565590 EUR, tai skaitā pamatlīdzekļu sastāvā
551.5949 ha ar vērtību 1490508 EUR, kontā “Pamatlīdzekļi pārdošanai” 52.7107 ha ar
vērtību 45205 EUR un zembilancē ar atlikto maksājumu 85.9589 ha ar vērtību 29877 EUR.
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam
gadam budžetā atvēlētajam finansējumam.
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Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi
Saskaņā ar 2009. gada 20.aprīļa Deleģēšanas līgumu par dzīvojamo māju
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkciju nodošanu SIA „Valkas namsaimnieks”,
turējumā nodotas Valkas pilsētas dzīvojamās mājas, kuru atlikusī vērtība uz 31.12.2017.
sastāda 1 119 172 EUR.
Pārskata gadā sākotnēji atzīti 3 dzīvokļi ar kopējo vērtību 3900 EUR, iegādāts viens
dzīvoklis par summu 892 EUR. No uzskaites izslēgts privatizēts dzīvoklis ar sākotnējo
vērtību 309 EUR un nolietojumu 16 EUR.
Pārvietoti uz krājumu kontu atsavināšanai 5 dzīvokļi ar sākotnējo vērtību 7944 EUR
un nolietojumu 5413 EUR.
Valkas novada dome nav veikusi kapitālos ieguldījumus nekustamajos īpašumos, kas
nodoti turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai.

2.8. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos Valkas novada dome uzrāda līdzdalību radniecīgo un
asociēto uzņēmumu kapitālā un citos uzņēmumos īpašumā esošās kapitāla daļas.
Līdzdalība uzņēmumu kapitālos tiek uzskaitīta saskaņā ar izmaksu metodi.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi nav
mainījušies.
14.tabula
Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Aktīvs
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi –
kopā
Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi

Uz pārskata
perioda
beigām
3212702

Uz pārskata
gada
sākumu
3212702

Izmaiņas
EUR
( +, - )
0

Izmaiņas
%

1121040

1121040

0

0

2008621

2008621

0

0

83041

83041

0

0

0

Līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības
samazinājums radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, pārējie ilgtermiņa
finanšu ieguldījumi
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15.tabula

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība
uz
31.12. 2017.

Līdzdalība %

„Valkas
Namsaimnieks” SIA
ZAAO SIA

44103055060

1121040

100

44103015509

83041

4.34

„Vidzemes slimnīca”
SIA

40003258333

2008621

25.26

Valkas novada domei komercreģistrā uz 31.12.2017. ir reģistrēts viens 100 %
pašvaldības uzņēmums SIA „Valkas Namsaimnieks”.

2017.gadu SIA „Valkas namsaimnieks” ir pabeidzis ar peļņu 14482 EUR,
tāpēc izvērtējot, ieguldījums atzīts pilnā apmērā.

2.9. Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme
Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības
budžetu nākotnē un neplāno turpmākajos trīs gados veikt ieguldījumus.
2017.gadu „Valkas namsaimnieks” SIA ir pabeidzis ar pozitīvu darbības rezultātu.
Likviditātes seguma koeficents 2017.gadā ir virs 1, bet salīdzinoši ar 2016.gadu ir
samazinājies par 0.04, kas liecina par sabiedrības spēju atmaksāt īstermiņa saistības,
izmantojot naudas līdzekļus un debitoru parādus.
Pašvaldība uzskata, ka kapitālsabiedrība var darboties patstāvīgi un papildus
finansiālais atbalsts no pašvaldības nav nepieciešams.
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2.10. Paveiktie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam tika apstiprināta ar
2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.).
Ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, 2017.gadā tika aktualizēts Valkas
novada attīstības programmas 2021-2021 Investīciju plāns.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.16,3.§.) tika precizēta izstrādātā investīciju plāna atsevišķa sadaļa attiecībā uz ES
finansējuma specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2. teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām un
specifiskais atbalsta mērķis (SAM) - 5.3.1. Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot
vides stāvokli.
Valkas novada dome 2016.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu apstiprināt jauno
Valkas novada teritorijas plānojumu, un kā saistošos noteikumus Nr.21 izdot teritorijas
plānojuma grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (protokols
Nr.15, 6.§). Paziņojums par Valkas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu tika publicēts
“Latvijas Vēstnesī” 2017.gada 17.janvārī. 2017.gada 23.martā tika saņemta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, ka var uzsākt Valkas novada
teritorijas plānojuma īstenošanu.
2017.gadā izsniegtas 29 izziņas par plānotās darbības atbilstību Valkas novada
teritorijas plānojumam.
2017.gada 31.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par trīs lokālplānojumu
izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 94010080381;
94010050022; 94880050069, jo zemes īpašnieki iesniedza iesniegumus par teritorijas
galvenās izmantošanas veida maiņu. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94010080381
paredzēts izveidot tirdzniecības-loģistikas objektu, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
94010050022 paredzēts izveidot savrupmāju apbūves teritoriju, bet zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 948800550069 paredzēts veikt smilts ieguvi. Informācija publicēta
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Sistēmas publiskā daļa
redzama www.geolatvija.lv Kā arī publicēta “Valkas Novada Vēstīs” un pašvaldības
mājaslapā www.valka.lv
Valkas novada dome noslēdza līgumus ar minēto zemju īpašniekiem par
lokālplānojumu izstrādi un pieprasīja nosacījumus lokālplānojuma izstrādei no atbilstošajām
institūcijām. Saņemtie nosacījumi tika nosūtīti zemju īpašniekiem.
Tika sagatavoti un nosūtīti dati Valsts zemes dienestam, ievietošanai apgrūtināto
teritoriju informācijas sistēmā (ATIS).
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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. 2017.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.
2017.gadā sagatavoti 12 domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis”
numuri. Izdevums ir bezmaksas, tā izdošanu finansē Valkas novada dome.
Informācija par Valkas novada domes darbu bija pieejama arī Valkas novada domes
interneta mājas lapā www.valka.lv. Mājas lapa veidota ērtāka un pārskatāmāka, lai jebkurš
iedzīvotājs varētu ātri atrast nepieciešamo informāciju. Informācijas meklēšanai izveidots
meklēšanas lodziņš. Tāpat kā iepriekšējā mājas lapā, arī šajā ir sadaļas – Pašvaldība,
Kultūra, Izglītība, Sports, Uzņēmējiem un Jaunatne. Sadaļā Novads interesenti var uzzināt
īsu informāciju par novadu un tā vēsturi. Sadaļā Sabiedrība tiek publicēta dažāda
informācija, atsevišķi izdalītas Veselības un Sociālo lietu tēmas. Ir pieejama lapas mobilā
versija. Lapā iedzīvotāji var uzdot jautājumus domes speciālistiem, kuri atbildes sagatavo
piecu darba dienu laikā. No lapas: www.valka.lv ir iespēja ērti aplūkot arī biblioteka.valka.lv,
visit.valka.lv, muzejs.valka.lv lapas.
Sadaļā „Aktualitātes” regulāri publicēti domes sēdēs izskatāmie jautājumi un
pieņemtie lēmumi, domes oficiālā informācija par pašvaldības darbu un iecerēm, dažādi
paziņojumi, konkursi un citi jaunumi. Iedzīvotāji tika iepazīstināti arī ar domes priekšsēdētāja,
izpilddirektora un domes speciālistu viedokļiem un skaidrojumiem. Lai iedzīvotāji varētu
vizuāli aplūkot nozīmīgākos notikumus, sadaļā „Fotogalerija” regulāri ievietotas foto galerijas
par dažādām oficiālām vizītēm, līgumu parakstīšanu, kā arī dažādiem kultūras, sporta un
citiem pasākumiem. Svarīgs informācijas nodrošinātājs iedzīvotājiem ir vietējais laikraksts
„Ziemeļlatvija”, portāls www.ziemellatvija.lv, portāls www.valka24.lv.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas novada dome
sadarbojās ne tikai ar plašsaziņas līdzekļiem Valkā, bet arī ar medijiem visā Latvijā.
Informācija izplatīta ziņu aģentūrām un interneta portāliem, laikrakstiem, radio un televīzijām.
Lai novada pasākumiem piesaistītu mediju uzmanību īstenotas individuālās mediju
attiecības, meklēti informatīvie atbalstītāji, kā arī noslēgti bartera līgumi par reklāmas
izvietošanu Latvijas reģionālajos izdevumos un SIA “Santas” izdevniecība medijos.
2017.gadā domei bija līgums ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu,
pilsētas pasākumu filmēšanu, 2 – 3 sižetu sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas
novadu pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. Lielākajiem novada pasākumiem 2017.gadā
Vidzemes TV veidoja kampaņas, kuras pārraidīja Re:TV. Tāpat bija noslēgts līgums ar SIA
„Mediju Grupa Super FM” par Valkas novada ziņu atskaņošanu radio ēteros. Pie novada
domes ēkas ir izvietota pastkastīte iedzīvotāju sūdzībām un ierosinājumiem. Valkas novada
domes sēdes ir atklātas, un informācija par tām iepriekš tiek ievietota novada mājaslapā.
Domes sēdes materiāli un audio ieraksts ir pieejams novada mājaslapā.
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3.1. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā
arī šajā un citos normatīvajos aktos doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Rūpējoties par iedzīvotāju vajadzību un interešu apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā,
kultūras, sporta un izglītības jomā Valkas novada pašvaldība par vienu no saviem
uzdevumiem ir izvirzījusi sadarbību ar nevalstisko sektoru. Pašvaldība novērtē sabiedriskā
labuma organizāciju nozīmīgo lomu un esošo veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību pilsētas
iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā.
Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un
biedrībām un finansiāli atbalsta tās.

4. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Pamatojoties uz 2017.gadā veiktajām pārbaudēm, pēc kuru rezultātiem, sistēmas
darbības uzlabošanai, tiek veikts konsultatīvs un paskaidrojošs darbs ar atbildīgajiem
darbiniekiem par kļūdu un neatbilstību novēršanu. Veikta pašvaldības iekšējo normatīvo
dokumentu izstrāde, aktualizācija un ieviešana.
Galvenie pārbaužu temati:
 Inventarizāciju rezultātu par 2017.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 optimizācija, darbs ar pakalpojumu sniedzēju par
pašvaldībai nepieciešamo sakaru un interneta pieslēgumu veidu un apjomu izvērtējums;
izmantošanas lietderība;
 Uzraudzīta pašvaldības funkciju nodrošināšanai iegādātās degvielas iegādes un
izlietojuma norakstīšanas ieviestā vienotā kārtība;
 Nodrošināta pašvaldības iestādēs un nodaļās lietošanā esošo kases aparātu tehnisko
datu atbilstība normatīvo aktu prasībām;
 Stingrās uzskaites veidlapu – biļešu un darījumu apliecinošo kvīšu lietošanas, uzskaites
un atskaites procesa uzraudzība, pārbaude, salīdzināšana ar LR Valsts ieņēmumu
dienesta datiem par 2017. gadu;
 Uzraudzīta, konstatēto degvielas izlietojuma neatbilstību noteiktajiem limitiem vai
degvielas atlikumu neatbildību salīdzinājumā ar grāmatvedības datiem, atbilstoši
noteikumiem “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas
novada domē”, degvielas normu noteikšana eksperimentāli;
 Veiktas ārkārtas pārbaudes par materiālo vērtību iegādes un izlietojuma pamatotību un
lietderību.

35

5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā
5.1. Kultūra
2017. gadā Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
Izglītības un kultūras daļa plānojot savu darbību, tika noteiktas prioritātes, pamatojoties uz
kurām izvirzīti konkrēti uzdevumi. To veikšanai tika pakārtota arī Izglītības un kultūras daļas
darbība budžeta gada ietvaros. Darba efektivitātes un plānošanas pilnveidei tika izmantota,
interneta vidē, visu novada izglītības, kultūras, sporta un jauniešu pasākumu plānotājs, kas ir
funkcionāls un pārskatāms.
Novada kultūras iestādes – kultūras centri veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem
dažādus kultūras pasākumus. Kultūras iestādēs darbojās amatiermākslas kolektīvi,
kopskaitā trīsdesmit deviņi ar pieci simti divdesmit dalībniekiem. Nenovērtējams ir to
ieguldījums novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar saviem iestudējumiem un
koncertprogrammām tie piedalījušies novada, reģiona un starptautiskajos pasākumos.
Novada amatiermākslas kolektīvi darbojās, pamatojoties uz Valkas novada domes
nolikumu par “Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbību”.
Dziesmu un deju svētku dalībnieku kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika koru,
vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu un amatierteātru skates.
Deju kolektīvu vadītājiem notika “Profesionālās kompetences pilnveides A grupas
deju kolektīvu vadītāju” kursi.
Novada kultūras iestādes – kultūras centri veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem
dažādus kultūras pasākumus (novadā kopumā ap 381 pasākumi), kuri bija strukturēti dažādu
auditoriju interešu apmierināšanai.
2017. gada 2. februārī Valkas novada domes sēdē tika pieņemta “Valkas novada
kultūras attīstības programma 2016.-2022. gadam”.
Šajā programmā akcentēts, ka Valkā 2017. gadā atzīmējama Latviešu Pagaidu
Nacionālā padomes pieņemtās deklarācijas “Ārvalstīm un tautām”, kas būtībā ir pirmais
dokuments idejai par Latvijas valstiskumu simtgade, kas tika realizēts vairākos valsts
nozīmes pasākumos. Materiāli apkopoti: publicētos bukletos, laikrakstos un ievietoti interneta
vietnēs.
7.attēls
Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgades svinīgais pasākums “Latvija manā
sirdī” Valkas pilsētas kultūras namā
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Kultūras jomā kā galvenie veicamie uzdevumi 2017. gadā tika izvirzīti Latvijas valsts
simtgades svinību sagatavošana Valkas novadā 2018. gadam.
Lai bagātinātu Valkas novada kultūras dzīvi, šīs nozares iestāžu darbinieki kopumā
2017. gadā ar projektu un atbalstītāju palīdzību piesaistīja papildus novada kultūras norišu
budžetam 206100 €. Tajā skaitā Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes simtgades
pasākumiem 204650 €.
Kultūrizglītības jomā realizējām, 2014. gadā aizsākto tradīciju, “Jāņa Cimzes Valkas
rudens lasījumus”. 2017. gada tēma: “Mūsu skolas ceturtās industriālās revolūcijas
priekšvakarā”
Lasījumā piedalījās ar savām pārdomām Inita Juhņēviča – IZM Izglītības kvalitātes
dienesta vadītāja. IKVD skolas bieds vai palīgs.
Georgs Turlajs – Izglītības tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs. Tehnoloģiju
risinājumu izaicinājumi mūsdienīgam mācību procesam.
Dr. psych. Aivis Dombrovskis – Tēma: “Dodot dot, jeb ko nozīmē dot, nesadegot”.
2014. gada 26. jūnijā Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par Jāņa Cimzes balvas
nodibināšanu. Nolikumā teikts: “Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada
pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un
izglītošanā…”
Balvas piešķiršanas komisija, izskatot izvirzītos pretendentus balvai, nolēma to 2017.
gadā piešķirt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas mūzikas skolotājai Inārai Vītolai.
Novadā notikuši vairāki profesionālās mūzikas koncerti ar VKKF atbalstu.
Turpinājās novada kultūras iestāžu speciālistu profesionālo zināšanu pilnveidošana
apmācības kursos, kuros uzstājās ar priekšlasījumu Latvijas Kultūras akadēmijas docente
Agnese Hermane. Tēma: “Kultūras mantojuma festivāli un to ietekme vietējā un reģionālā
mērogā: starptautiskā pieredze un galvenie izaicinājumi”.
Latvijas Kultūras akadēmijas doktorante Kristīne Freiberga iepazīstināja ar savu
pētījumu „Kultūras pasākumu ekonomiskās ietekmes aprēķināšana” rezultātiem un to
izmantošanu praktiskā ikdienas darbā.
2016. gadā Valkas novadā viesojās Ventspils novada kultūras darbinieki, lai sekmētu
iesākto sadarbību, tika saņemts ielūgums mūsu novada kultūras darbiniekiem doties
pieredzes apmaiņā uz Ventspils novadu. Tā 2017. gada maijā Valkas novada kultūras
darbinieki viesojās Ventspils novadā. Ventspils novada Kultūras nodaļa mūsu kultūras
speciālistiem bija sagatavojusi īpašu pieredzes apmaiņas programmu.
Valkas novadpētniecības muzejs
Valkas novadpētniecības muzeja darbs 2017.gadā gadā tika plānots atbilstoši vidēja
termiņa muzeja Darbības un attīstības stratēģijā 2015. – 2019.gadam izvirzītajiem mērķiem
un uzdevumiem un pieejamajiem resursiem.
Pārskata gada prioritātes:
1) Atrisināt jautājumu par papildus telpu piešķiršanu muzeja krājuma glabāšanai;
2) Turpināt veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju
krājuma kopkatalogā;
3) Iekārtot un atklāt muzeja pastāvīgo ekspozīciju „Valka – Latvijas neatkarības
idejas šūpulis”;
4) Palielināt atalgojumu muzeja darbiniekiem.
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Krājuma darbs
Muzeja krājumā (uz 2017.gada 31. decembri) glabājas 48 566 vienības. Pārskata
gadā muzeja krājums palielinājies par 941 vienību.
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 2017.gadā īstenots projekts muzeja
krājuma papildināšanai ar fotonegatīvu kolekciju par Latvijas Trešās atmodas notikumiem
(iegūtas 679 vienības).
Veikta visu jauniegūto muzeālo priekšmetu uzskaite un signēšana, uzrakstītas
jauniegūto krājuma materiālu uzskaites kartītes un tās iekļautas tematiskās uzskaites
kartotēkā. Izveidotas jaunas 54 zinātniskā apraksta kartītes.
Restaurēti divi muzeja krājuma priekšmeti – Valkas pilsētas valdes rakstāmgalds
(1904.-1910.), vijole.
Nacionālajā muzeju krājuma Kopkatalogā pārskata periodā ievadīti informācijas dati
par 929 muzeja priekšmetiem, digitalizēti 835 priekšmeti.
Atskaites periodā izmantotas 3839 muzeja krājuma vienības.
Turpināta muzeja krājuma priekšmetu vecā iesaiņojuma (mapes, aploksnes, kastes
u.tml.) nomaiņa pret jaunu bezskābes iesaiņojumu.
Atlasīts 91 muzeja krājuma priekšmets eksponēšanai Latvijas muzeju kopizstādē
“Latvijas gadsimts”.
Nav uzsākts darbs pie papildus telpu iekārtošanas muzeja krājuma glabāšanai.
Pētniecības darbs
Atbilstoši muzeja pētniecības darba politikai, turpināta individuālo pētniecības tēmu
izpēte un jaunveidojamo izstāžu plānu izstrāde.
Pārskata periodā pētnieciskā darba prioritāte bija tēmas “Sabiedriski politiskie
notikumi Valkā 1914.-1920.gadā” izpēte, izstrādāts ekspozīcijas “Valka – Latvijas
neatkarības šūpulis” plāns (45 lpp.).
Turpināts iesāktais darbs pie pētniecības tēmām „Vidzemes draudzes skolu skolotāju
seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība”, “Valkas novada sporta vēsture”, “Valkas
slimnīca laika griežos”.
Sagatavoti un realizēti 4 izstāžu plāni un 3 izglītojošo programmu scenāriji.
Ekspozīciju un izstāžu darbs
2017.gadā muzejā eksponētas 8 izstādes, no tām 7 atklātas pārskata periodā, 3
izstādes sagatavotas, izmantojot muzeja krājumu. Ārpus muzeja eksponētas 7 izstādes,
eksponēšanas vietu skaits – 21.
2017.gada 2.decembrī Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, par godu
Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes (LPNP) simtgadei, muzejā atklāta jauna pastāvīgā
ekspozīcija "Valka - Latvijas neatkarības šūpulis". Tā veidota kā stāsts par sabiedriski
politiskajiem notikumiem Valkā no 1914. līdz 1920.gadam, īpaši akcentēti Latvijas valsts
organizēšanas priekšdarbus un Ziemeļlatvijas brigādes veidošana Valkā, kurai bija izšķiroša
loma Latvijas Brīvības cīņās.
Ekspozīcijas saturu atklāj vēsturiskie oriģinālie priekšmeti, lielformāta izdrukas un
interaktīvās planšetes ar padziļinātu informatīvo materiālu.
Informatīvais materiāls un anotācijas tulkotas igauņu un angļu valodās.
Ekspozīcija iekārtota ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Valsts kultūrkapitāla
fonda un Valkas novada domes finansējumu.
Ekspozīcijas “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis” mākslinieciskās koncepcijas
autors - SIA MF7.
Komunikācija ar sabiedrību
Atskaites periodā muzejs apmeklētājiem bijis pieejams 2064 stundas gadā, no tām
512 stundas ārpus regulārā darba laika. Tūrisma sezonā (15. maijs – 30. septembris) tika
nodrošināta muzeja pieejamība arī sestdienās un svētdienās.
Muzeja apmeklējumu skaits 2017.gadā – 5508.
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Muzejs piedāvājis: 7 muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros,
tās novadītas 31 reizi, kopējais dalībnieku skaits – 519;
5 muzejpedagoģiskās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa, tās novadītas 28 reizes,
dalībnieku skaits – 512.
Pārskata gadā muzejā norisinājās 10 tematiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam
dažādas mērķauditoriju grupas. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, muzejā turpināta tradīcija
4.maijā svinēt Baltā galdauta svētkus, lai godinātu valcēniešus, kas devuši ieguldījumu
Latvijas valsts un savas pilsētas izaugsmē. 2017.gadā muzeja rīkotie Baltā galdauta svētki
bija veltīti valcēnietim Jānim Rauskam /1873.-1967./ - grāmatrūpniekam, tirgotājam,
mecenātam, sabiedriskam darbiniekam.
Muzejs aktīvi iekļāvās Starptautiskās Muzeju nakts - 2017 pasākumu organizēšanā,
piedāvājot apmeklētājiem pasākumu „Laikmeta vērtības”. Pasākuma laikā apmeklētājiem
muzejs piedāvāja krājuma priekšmetu izstādes, dažādas radošās darbnīcas un konkursus,
filmu demonstrējumus.
Sabiedrības informēšanai un izglītošanai nodrošināta regulāra informācijas
atjaunošana muzeja mājas lapā www.muzejs.valka.lv, portālā www.muzeji.lv un vietņu
uzturēšana sociālajos tīklos (portālos www.draugiem.lv, www.facebook.com), nodrošināta
pamatinformācija par muzeju un tā piedāvājumu internetā arī svešvalodās (angļu, igauņu un
krievu).
Uzturēta komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri sūtītas preses relīzes par
muzeja aktualitātēm.
Sabiedrības viedokļa izzināšanai pārskata periodā veikta aptauja ar mērķi izpētīt
iedzīvotāju apmierinātību ar muzeja piedāvājumu Muzeju naktī – 2017.
Saimnieciskais darbs
Pārskata periodā veikts kāpņu remonts muzeja galvenajā ēkā.
Nomainīti ugunsdzēšamie aparāti.
Regulāri kopta un uzturēta muzeja teritorija, iegādāts jauns zāles pļāvējs teritorijas
kopšanas darbiem.
2018.gada prioritātes:
1) Uzsākt darbu pie papildus telpu iekārtošanas muzeja krājuma glabāšanai;
2) Turpināt veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma
kopkatalogā;
3) Latvijas simtgadei veltītie muzeja pasākumi:
7. aprīlis – Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu izstāde,
4. maijs – Baltā galdauta svētki, veltīti farmaceitam, sabiedriskam darbiniekam,
mecenātam Bernhardam Zutim,
19. maijs – Muzeju nakts pasākums “Šūpulis”,
1., 2. novembris – pasākums “Latviešu karavīrs laikmeta griežos”.

Valkas novada Centrālā bibliotēka
Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma avoti: Valkas novada pašvaldības piešķirtais
pamatbudžets, bibliotēkas maksas pakalpojumi, ziedojumi, Valsts Kultūrkapitāla fonda
piešķīrums, Smiltenes un Strenču novada pašvaldības piešķīrums reģiona galvenās
bibliotēkas funkciju veikšanai šajos novados.

Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
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2017.g.
137550
131231
6319

t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

765
31
850
4673

Personāls
Kopējais darbinieku skaits - 12, no tiem bibliotekāro darbinieku skaits – 11. Viens
tehniskais darbinieks - apkopēja. Visi strādā uz pilnu slodzi. Darbinieku skaits nav mainījies
un personāla mainība nav notikusi.
Bibliotēkas pamatrādītāji
2017.g.
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā

1551
480
27014
9579
43192
7840
48958
24640
21976
7435
30

% salīdzinot
ar iepr. gadu
-0.1%
+0.2%
-11%
-27%
+8%
-17%
-8%
-6.2%
-10%
-22%
+3%

Salīdzinot ar 2016.gadu, noticis pamatrādītāju samazinājums, izņemot lietotāju
skaitu, kas ir nemainīgi stabils jau vairākus gadus. Apmeklējumu skaits samazinājies par
2858 jeb 11%, izsniegums samazinājies par 3803 vienībām jeb 8%. Grāmatas izsniegtas
vairāk nekā periodiskie izdevumi. Apmeklējuma un izsnieguma samazinājumam nevar
nosaukt pamatotus iemeslus, jo bibliotēkas darbā, kas skar lietotāju apkalpošanu, nav bijuši
nekādi rādītājus negatīvi ietekmējoši apstākļi.

Tematiskie pasākumi
Atskaites periodā organizēti 70 tematiskie pasākumi, izliktas 74 izstādes. Notikušas
vairākas tikšanās ar grāmatu autoriem: februārī ar rakstnieci, grāmatu “Meža meitas” un “Kā
Igaunijas leļļi bēga uz Latviju” autori Sanitu Reinsoni. Aprīlī pasākumā “Dzejas ceļa gājējs”
atzīmēta dzejnieka Pētera Brūvera 60 dzimšanas diena. Maijā tikšanās ar vēsturnieku,
grāmatas “Baltijas sacelšanās. Impērijas posts” autoru Māri Lindi, septembrī ar Smiltenes
dzejnieci, grāmatas “Kad vārdi uzplaukst ziedos” autori Smaidu Maskinu, un grāmatas “100
dienas, kas mainīs pasauli” autori Inesi Prisjolkovu, oktobrī godināts novadnieks, dzejnieks,
publicists Arturs Goba, novembrī grāmatas “Ar sapni par ērģelēm. Ernests Ketners”
atvēršana un tikšanās ar autori Natāliju Ketneri. Septembrī - “Valkas novada Dzejas diena”,
līdzīgi kā iepriekšējā gadā, uzmanība tika veltīta kādam novadniekam. Šoreiz tas bija
dzejnieks Pēters Brūveris, kuram pavasarī tika svinēta 60 gadu jubileja. Trešajās Valkas
novada dzejas dienā, ar savu daiļradi klātesošos priecēja dzejnieki Aivars Eipurs, Kristaps
Vecgrāvis, Jānis Vādons, Māris Salējs, Jānis Tomašs un tulkotāja Indra Brūvere-Daruliene.
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Krājuma rādītāji:

2356
1185
204
279
2563
35672

%
salīdzinot
ar iepr.
gadu
-7%
-13%
-36%
-14%
+12%
-0.6%

0,75
9.95
1.37

-5.3%
-24.5%
-7.3%

2017.g.
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits uz
01.01.2017.
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība
Kopējā krājuma apgrozība

Krājuma attīstībai vērojama negatīva tendence. Līdz ar grāmatu cenu celšanos par
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem iegādāts mazāks jauno grāmatu skaits. Jaunieguvumi
sastāda 6.6% no kopējā krājuma. Iepirkti 1964 resursi (83%), dāvinājumos saņemti 392
resursi (17%). Salīdzinot ar 2016. gadu, par 32% samazinājies dāvinājumu skaits.

Novadpētniecības darbs
Bibliotēkas krājumos glabājas mapes, albumi, grāmatas, bukleti, preses izdevumi,
kartes, atmiņu pieraksti, fotogrāfijas, audiovizuāli ieraksti, elektroniski dokumenti, kā arī
lietišķi materiāli. Novadpētniecības krājums papildināts ar dažādiem dokumentiem: no
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva iegādāti 1976. un
1984.g. uzņemti kinožurnāli “Padomju Latvija” par Valkas un Valgas pilsētu dzīvi un vēsturi,
kā arī 7 dažādu gadu kinožurnālu fragmenti (par Valkas slimnīcas atvēršanu, sacensībām
stadionā, par Valkas 1.vidusskolas muzeju u.c.). Dāvinājumā saņemtas vairākas jaunas
grāmatas: Aivara Ikšeļa “Aiz priekškara” (par teātri Valkā) un Gunāra Liedaga “Mūsu dzīves
labākie gadi” (par kādreizējo kinoteātri "Draudzība"). Krājums papildināts ar agrāk izdotu
grāmatu “Kārķu novada vēsture”, kā arī komplektēti materiāli par Latviešu Pagaidu
Nacionālās padomes simtgadi. Līdz ar to krājumā ienākuši ar to saistīti dažāda veida
materiāli. Vērtīgs papildinājums: Jāņa Erenštreita grāmata “Kroņu pinējs” (par novadnieku
Jāni Cimzi) ar autora veltījumu bibliotēkas lasītājiem.
Nozīmīgākās izstādes novadpētniecības stendā: “Zem dievnama zeltītā gaiļa”, veltīta
Lugažu baznīcas vēsturei, “Gadiem pāri skatoties...Valkas veikalu vēsture”, “Izzudis, bet ne
pazudis”, veltīta bijušā uzņēmuma “Sarkanis Rīts“ vēsturei, “Latvijas Valka” - veltījumi pilsētai
dzejā un prozā, “Estētisko piedzīvojumu meklētājs”: sveiciens dzimšanas dienā Valkas
fotovīram Aldim Dubļānam, izstāde ar uzdevumu “Ko stāsta Valkas akmeņi? Iepazīsim
piemiņas vietas Valkā!”, “Rakstniece no Rikandas krastiem. Vija Upmale”, “Valcēnieša Artura
Gobas 85 gadskārtu lokos”, “Viena novada valodas bagātās tīnes: Ērģemes izloksnes
vārdnīca”.
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Projekti
Projekta
nosaukums
Kā
bibliotekāram
sadraudzēties
ar nelasošo,
uzvedībā
traucējošo
bērnu un
pusaudzi
Trešās Valkas
novada Dzejas
dienas

Eiropas zvaniņi
“Sudmaliņas”
soļos (izstāde)
No senās
igauņu un
latviešu
ķekatošanas
līdz mūsdienu
Eiropā
mistiskam
spoku vakaram
Eiropas Valodu
diena

VKKF

Finansējuma
apjoms (eur)
450

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Mērķis – piesaistot profesionālus
lektorus, noorganizēti trīs mācību
semināri, kuros bibliotekāri guva
zināšanas kā strādāt ar
problēmbērniem.

VKKF

400

100

LR Ārlietu
ministrija

180

LR Ārlietu
ministrija

Turpināt tradīciju rīkot Valkas
novada Dzejas dienas, lai ne tikai
popularizētu un veicinātu vietējās
sabiedrības zināšanas par jau
atpazīstamiem dzejniekiem
(P.Brūvers) Valkas novadniekiem,
bet arī izceltu latviešu autoru
devumu dzejas kopainā.
Piedalījās dzejnieki: Aivars Eipurs,
Jānis Tomašs, Māris Salējs,
Kritaps Vecgrāvis, Jānis Vādons.
Mērķis – popularizēt Valkas
folkloras kopas “Sudmaliņas”
koncertdarbību Eiropā.
Mērķis – pašiem veidot maskas un
kopā ar Valgas bibliotēkas bērniem
izspēlēt dažādas masku spēles.

55

Europe Direct
informācijas
centrs
Valmieras
bibliotēkā

Finansētājs
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Mērķis – informēt par Eiropas
valodām un novadīt viktorīnu
Valkas ģimnāzijas audzēkņiem.

5.2. Sports
2017. gads ir aizritējis piesātināts ar sporta pasākumiem un notikumiem, kā jaunums
jāpiemin Valkas Sporta internāts, kas kopā ar smilteniešiem pieteikušies un cīnās uz Latvijas
basketbola otrās līgas laukumiem un dara to gana atzīstami.
“Neiespējamais skrējiens” ir piesaistījis vēl lielāku skrējēju skaitu – kopā 157 starti
garajās distancēs un 203 simboliskajā kilometra distancē.
8.attēls
“Neiespējamais skrējiens 2017”

Skaļākais sporta notikums Valkā un Valgā aizvadītajā gadā bija LSVS 54.
finālsacensības, kad uz trim dienām dvīņu pilsētās ieradās aptuveni 1500 sporta veterānu un
startēja finālsacensībās.
Ērģemē turpina attīstīties petanks un šogad ērģemiešiem ir arī medaļas Latvijas
čempionātā, gan arī reģionālos turnīros. Ērģemieši vienmēr ir bijuši gana aktīvi uz dažādiem
jauninājumiem, aizvadītajā gadā sportisti iepazīstināti ar “spikeball” un 2018. gadā plānojās
jau pirmie turnīri. Aktīvi tiek aizvadīti arī galda spēļu turnīri.
Kārķu pagastā trešo gadu jau notika “Badīgais Cepša ķīsis Nr.3”, kurā šogad
piedalījās aptuveni 20 dalībnieki, tika sarīkota arī VI starptautiskās koka mašīnu sacensības.
Gada izskaņā tika aizvadīts vecgada kauss volejbolā.
Vijciema pagastā lielākie aizvadītā gada pasākumi ir pagasta ziemas sporta diena un
pagasta sporta svētki augustā, kā arī Valkas novada rudens sporta spēles Vijciema sporta
hallē. Tika aizvadīts arī Vijciema zolītes turnīrs.
Zvārtavas pagasta sporta organizators sadarbojas ar Ozolu pamatskolas kolektīvu,
noorganizējot sporta spēles bērniem kopā ar vecākiem. Tiek organizēti zolītes, novusa
turnīri, uzstādīts un sakopts basketbola laukums.
Valkas pagastā aizvadītajā gadā visvairāk apmeklētais sporta pasākums ir 16.
pagasta sporta spēles. Tiek organizēts velo pikniks, Lugažu muižas krosiņš, “Lugažu karalis”
pludmales volejbola turnīrs.
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Tāpat arī Optimists turpina pulcēt ievērojamu dalībnieku skaitu un aizvadītajā gadā
Optimistā tika realizēts projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Valkas novadā”, kur dalībniekiem bija iespēja noteikt savu masas indeksu un mieloties ar
sirdij veselīgiem našķiem.

Ar kaimiņpilsētas Valga kolēģiem veiksmīga sadarbība noritēja tādos pasākumos kā:
“Latvijas – Igaunijas skrējiens”, “Robežtirgus strītbola turnīrs” skrējiens “Valga - Valka”,
Pedeles laivu rallijs, kā arī starptautiskais turnīrs jaunajiem futbolistiem “Valkas – Valgas
kauss futbolā”. Pagājušajā gadā spējām panākt, ka starptautiskajā turnīrā kopumā piedalījās
8 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas un Izraēlas.
9.attēls
Starptautiskais turnīrs “Valkas - Valgas kauss futbolā 2017”

Kā jaunums šogad arī jāuzsver Zolītes dižsvētku turnīrs, kur kopā divu dienu laikā
kopā startēja 122 dalībnieki, to skaitā divdesmit dalībnieki no Valkas novada.
Sadarbojoties ar volejbola klubu “Valka”, tika noorganizēts novada atklātais
čempionāts volejbolā vīriešiem un vasarā tika organizēti pludmales volejbola turnīri
Sadarbojoties ar florbola klubu “Valka”, noorganizējām novada atklāto čempionātu
florbolā un arī vasarā devām iespēju ikvienam spēles cienītājam uz mini laukumiem
piedalīties florbola turnīrā “Vasaras kauss”.
Sadarbībā ar badmintona klubu “Lotos”, kopīgi tika noorganizēts novada čempionāts
badmintonā, kurā piedalījās arī spēlētāji no Igaunijas.
Kopumā var teikt, ka sports novadā attīstās ļoti strauji un ir cilvēki, kas patiešām
novērtē mūsu ieguldīto darbu un palīdz ar padomu. Arī no citiem novadiem saņemti atzinīgi
vārdi, ka pilsēta ir maza, bet pasākumi sagatavoti labā līmenī, to arī pierāda fakts, ka mūsu
pasākumus apmeklē ļoti kupls skaits cilvēku no citiem novadiem.
Valkas pilsētas stadionā katru mēnesi vismaz divreiz notiek mācības Valsts policijai
un zemessardzei, kā arī četras reizes nedēļā notiek šaušanas nodarbības Valkas novada
BJSS audzēkņiem. Šogad šautuvē notikuši arī šādi pasākumi: Latvijas Olimpiāde šaušanā,
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ģenerāļa Radziņa kauss (militārajām struktūrām, iekšlietu struktūrām, pašvaldības policijas
un Igaunijas pārstāvjiem), starptautiskās šaušanas sacensības (Latvija - Igaunija) 3 reizes
gadā, Valkas novada organizētās šaušanas sacensības bērniem 3 reizes gadā un arī
olimpiskās dienas ietvaros notika šaušanas sacensības.
Jaunatne
Jaunatnes jomā aizvadītais gads ir bijis pārmaiņu pilns, un līdz ar gada sākumu –
4.janvārī - tika atklāts Valkas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, Latvijas
un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes “Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru
izveide” ietvaros. Centrs ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem saturīgi
pavadīt brīvo laiku, īstenot savas iniciatīvas un neformālus pasākumus. Jauniešu centrs
veicina dažāda vecuma jaunatnes integrāciju, savstarpēju sapratni, neformālās izglītības
attīstību, kā arī radošu darbību un kultūras attīstību jauniešu vidū.
Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centrā gada griezumā notikuši daudz dažādu
turnīri - galda tenisā, novusā, UNO kāršu spēlē, galda futbolā, gaisa hokejā, kā arī tika
organizēti tematiskie vakari – Helovīna pasākums, karaokes ballīte meitenēm, ēst
gatavošanas pēcpusdienas, galda spēļu vakari un dažādas radošās dienas ar darbnīcām un
citām aktivitātēm, kā arī Jauniešu domes ikgadējā labdarības akcija “Piedzīvo Brīnumu”.
11.novembrī notika jau 4.Valkas novada jauniešu forums ar nosaukumu – “Domā.
Radi. Īsteno.” Foruma mērķis bija palielināt jauniešu iesaistīšanos apkārt notiekošajos
procesos un sabiedrisko aktivitāšu veidošanā.
Novadā darbojas Valkas Jauniešu dome, kuras mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību
un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs, kā arī veicināt jauniešu iesaistīšanos
jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas diskusijas par jauniešiem
aktuālajiem jautājumiem. Jaunieši aktīvi piedalījās visos lielajos kultūras un sporta
pasākumos novadā – Muzeja naktī, 16.Labdarības Robežtirgū, muzikālajā uzvedumā
„Zvaigznes pār Valku 1917”, Valkas – Valgas pilsētas svētkos, Latvijas - Igaunijas skrējienā,
Ultramaratonā Neiespējamais skrējiens, “Twin Town” pasākumā, vasaras festivālā “Projektu
nakts 2017”.
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. Līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu Valkas novadā ir noslēguši 40 jaunieši.

5.3.Izglītība
Olimpiādes
2017. gadā organizētas 11 dažādu mācību priekšmetu novada posma olimpiādes
(fizika, vēsture, bioloģija, matemātika (2), latviešu valoda un literatūra (2), ķīmija, ģeogrāfija,
informātika, ekonomika). Četras Valkas un Strenču novada olimpiādes (3.kl. matemātika un
latviešu valoda, vizuālā māksla), pētniecības darbi 4.kl. skolēniem, Valkas, Strenču un
Smiltenes novadu ģeogrāfijas olimpiāde un novadpētniecības konkurss.
Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 1.–6.kl. vizuālās mākslas olimpiādē – 63,
Mazāk populāra 2017. gadā bija informātikas olimpiāde, kurā piedalījās tikai 4 skolēni. Kopā
olimpiādēs piedalījušies 268 dalībnieki, no tiem 35 dalībnieki no Strenču novada.
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Olimpiāžu dalībnieku sadalījums pa skolām: kopā
Skola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Vijciema pamatskola
Ozolu pamatskola
Strenču novada vidusskola
Strenču novada vidusskolas Sedas filiāle

Dalībnieku sk.
179
17
16
11
10
34
1
268

2017. gadā 13 labākie skolēni tika izvirzīti uz Valsts un reģiona olimpiādēm. Par
sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu novada un starpnovadu olimpiādēs veiksmīgākie
skolēni saņēma diplomus un naudas balvas. Par iegūto 1. vietu diplomu un naudas balvu
saņēma – 27 dalībnieki, 2. vietu – 16 dalībnieki, 3. vietu – 11 dalībnieki. Atzinība tika izteikta
21 dalībniekam.
Valsts pārbaudes darbi
2017.gadā Valkas novadā 3.klases diagnosticējošos darbus latviešu valodā un
matemātikā kārtoja 63 skolēni. 6.klases diagnosticējošos darbus latviešu valodā,
matemātikā, dabaszinībās kārtoja 64 skolēni. 8.klasei tika piedāvāts diagnosticējošais darbs
matemātikā, kuru kārtoja 47 skolēni. 9.klasei tika piedāvāts diagnosticējošais darbs
dabaszinībās, kuru kārtoja 66 skolēni.
Centralizētos eksāmenus kārtoja Jāņa Cimzes Valkas ģimnāzijas trīs izglītības
programmu skolēni un skola ierindojās 47 pozīcijā 425 skolu reitingā pēc vidējā kopprocenta.
Kārtotāju Līmenis
skaits
skolā

Latviešu valoda
Angļu valoda
Krievu valoda
Matemātika
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Latvijas
un
vēsture
Kopā:

Līmenis
valstī

Līmenis
vidusskolu
grupā
51.6%
63.1%
71.5%
40.7%
61.8%
54.6%
60.7%
57.2%

23
18
9
22
2
2
1
pasaules 3

58.84%
73.28%
69.12%
50.20%
73.00%
70.58%
78.16%
83.20%

50.42%
59.53%
68.17%
35.73%
61.55%
52.37%
60.82%
55.25%

80

62.67%

49.1%

Līmenis
valsts
ģimnāziju
grupā
68.7%
77.1%
78.8%
55.4%
71.1%
63.2%
71.6%
70.4%

Necentralizētos eksāmenus kārtoja 9.klases skolēni un pēc izvēles 11. un 12.klases skolēni.
Kārtotāju
Līmenis
Līmenis
skaits
novadā
valstī
Latviešu valoda 9.kl.
63
61.09%
65.06%
Angļu valoda 9.kl.
50
72.40%
71.18%
Krievu valoda 9.kl.
14
58.49%
74.25%
Matemātika 9.kl.
64
52.21%
54.46%
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Latvijas un pasaules vēsture 9.kl.
Kopā 9.kl.:
Ekonomika vidusskolai
Ģeogrāfija vidusskolai
Informātika vidusskolai
Kopā vidusskolai:

63
255
7
3
17
27

61.09%
61.49%
78.40%
76.05%
75.98%
76.81%

65.99%
66.57%
70.97%
68.10%
65.90%
67.86%

2017./2018.mācību gads
Jaunajā mācību gadā Valkas novada izglītības iestādes turpina piedāvāt
pamatizglītības un vispārējās izglītības programma, profesionālās ievirzes programma,
pirmsskolas izglītības programma un daudzveidīgas interešu izglītības programma. Izglītības
iestādēs 2017.gada 1.septembrī ir reģistrēts mazāk skolēnu nekā pērn. Vislielākais skolēnu
skaita samazinājums ir Kārķu un Ozolu skolās. Ozolu pamatskola no 1. septembra turpina
savu darbu kā Ozolu sākumskola.
Novadā 1. klasē mācības uzsāka 68 skolēni, 10.klasē 34 skolēni. Skolas izglītības
dokumentu saņemt gatavojas 9. klases 66 skolēni un 12.klases 31 skolēns.
Izglītojamo
t.sk.
Skola
skaits
1.-12.kl.
pirmsskolā
kopā
Valkas JC ģimnāzija

562

Ērģemes pamatskola

94

41

53

Kārķu pamatskola

48

13

35

Vijciema pamatskola

70

22

48

Ozolu sākumskola

14

6

8

562

Novadā darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes. Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādi Pasaciņa apmeklē 204 bērni, t.sk. 86 obligātajā no 5 gadu vecuma programmā,
Valkas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādi Pumpuriņš apmeklē 54 bērni, t.sk. 24
obligātajā no 5 gadu vecuma programmā un Valkas-Lugažu evaņģēliski luteriskās draudzes
pirmsskolas izglītības iestādi Gaismiņa apmeklē 15 bērni, t.sk. 11 obligātajā no 5 gadu
vecuma programmā.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā mācās 123 audzēkņi, Valkas Mākslas skolā 256 audzēkņi,
Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolā mācās 176 audzēkņi. Valkas novada bērnu
jauniešu centrs Mice piedāvā 57 dažādas interešu izglītības pulciņus. Nodarbības notiek
Mices telpās un arī skolās. Interešu izglītībā iesaistījušies 378 skolēni jeb 54% izglītojamo.

5.4. Attīstības un plānošanas nodaļa
5.4.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana
Valkas novada dome ir iesaistījusies vairākos uzņēmējdarbības un nodarbinātības
veicināšanas pasākumos un projektos (informācija par projektiem uzņēmējdarbības
atbalstam skatāma sadaļā “Projektu jomā”), kā arī citu novada attīstību veicinošu pasākumu
organizēšanā.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome kopš
2016.gada līdzfinansē Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu

47

programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros. Kopējais pašvaldības
piešķirtais finansējums 2017.gadā bija EUR 5000. Grantu programmas “Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros tika izsludinātas 2 pieteikumu iesniegšanas kārtas
(iesniegšanas termiņš 15.aprīlis un 15.jūnijs) un tika atbalstītas un līdzfinansētas 8 projektu
idejas. Informācija par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tika
sniegta 2017.gada 3.aprīļa seminārā, kurā tika aicināti piedalīties visi interesenti. Par
programmu sniedzām informāciju arī atbildot elektroniski un telefoniski.
Attīstības un plānošanas nodaļa konsultēja novada uzņēmējus, un biedrības projektu
iesniegumu sagatavošanā iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” LEADER
izsludinātajā atlases kārtā.

5.4.2. Attīstības un plānošanas dokumenti
Valkas novada attīstības programma
Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam tika apstiprināta ar
2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.).
Ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, 2017.gadā tika aktualizēts Valkas
novada attīstības programmas 2021-2021 Investīciju plāns.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.16,3.§.) tika precizēta izstrādātā investīciju plāna atsevišķa sadaļa attiecībā uz ES
finansējuma specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2. teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām un
specifiskais atbalsta mērķis (SAM) - 5.3.1. Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot
vides stāvokli.
Teritorijas plānojums
Valkas novada dome 2016.gada 29.decembrī pieņēma lēmumu apstiprināt jauno
Valkas novada teritorijas plānojumu, un kā saistošos noteikumus Nr.21 izdot teritorijas
plānojuma grafisko daļu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (protokols
Nr.15, 6.§). Paziņojums par Valkas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu tika publicēts
“Latvijas Vēstnesī” 2017.gada 17.janvārī. 2017.gada 23.martā tika saņemta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, ka var uzsākt Valkas novada
teritorijas plānojuma īstenošanu.
2017.gadā izsniegtas 29 izziņas par plānotās darbības atbilstību Valkas novada
teritorijas plānojumam.
2017.gada 31.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par trīs lokālplānojumu
izstrādes uzsākšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 94010080381;
94010050022; 94880050069, jo zemes īpašnieki iesniedza iesniegumus par teritorijas
galvenās izmantošanas veida maiņu. Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94010080381
paredzēts izveidot tirdzniecības-loģistikas objektu, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
94010050022 paredzēts izveidot savrupmāju apbūves teritoriju, bet zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 948800550069 paredzēts veikt smilts ieguvi. Informācija publicēta
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Sistēmas publiskā daļa
redzama www.geolatvija.lv, kā arī publicēta “Valkas Novada Vēstīs” un pašvaldības
mājaslapā www.valka.lv .
Valkas novada dome noslēdza līgumus ar minēto zemju īpašniekiem par
lokālplānojumu izstrādi un pieprasīja nosacījumus lokālplānojuma izstrādei no atbilstošajām
institūcijām. Saņemtie nosacījumi tika nosūtīti zemju īpašniekiem.
Tika sagatavoti un nosūtīti dati Valsts zemes dienestam, ievietošanai apgrūtināto
teritoriju informācijas sistēmā (ATIS).
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5.4.3. Zemes pārvaldība
Ar 2015.gada 1.janvāri stājās spēkā Zemes pārvaldības likums. Likumā noteikta valsts un
vietējo pašvaldību zemes pārvaldība, tostarp paredzot pašvaldībām izstrādāt savā īpašumā
un lietošanā esošas neapbūvētās zemes un degradētas teritorijas izmantošanas izvērtējuma
kārtību. Likums arī nosaka zemes izmantošanas kārtību, kas ietver zemes izmantotāju
pienākumus un atbildību, nosacījumus zemes publiskās infrastruktūras nodrošināšanai, kā
arī jaunizveidojamo zemes vienību piekļuvei un zemes reformas laikā izveidoto ceļa servitūtu
izbeigšanai.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta 5.daļu un ņemot vērā 2016.gada
29.marta Ministru kabineta noteikumus “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
piederību vai piekritību” 12.punktu, ir veikts Valkas novada teritorijā rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
izvērtējums.
Atbilstoši iepriekš minēto noteikumu 12. punktā noteiktajam, Valkas novada dome ar
2017.gada 29.martā, Vēstule Nr.3-1-1/17/569, ir nosūtījusi apkopotu “Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu zemes
gabalu Valkas novada administratīvajā teritorijā piederības vai piekritības izvērtējums”
(turpmāk tekstā – Izvērtējuma tabula) sarakstu visām Latvijas Republikas ministrijām un
Valsts zemes dienestam.
Izvērtējuma tabula 06.04.2017. publicēta Valsts zemes dienesta mājas lapā
(http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana).
2017.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā
reģistrēti 45 pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 38
nekustamiem īpašumiem.
Kopš šī gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu
un aktualizāciju tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas
sistēmā. Šī uzdevuma pildīšanai ir izskatīti iesniegumu, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas
mērķu aktualizācija.

5.4.4. Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija
Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu plānu aktualizācijas.
Kapusvētkos Valkas pilsētas kapos notika informācijas ievākšana no piederīgajiem par
apglabāto vārdiem un dzīves gadiem. Tika ievietots paziņojums domes mājas lapā internetā,
ar lūgumu mirušo piederīgajiem sniegt informāciju par apglabāto vārdiem un dzimšanas miršanas gadiem, ja apbedījuma vietā nav šādas informācijas (kapu plāksnes). Kā arī
publicēts raksts vietējā laikrakstā “Ziemeļlatvija”. No mirušo piederīgajiem 2017.gadā tika
saņemta un apkopota informācija par 75 apbedījumu vietām Valkas kapsētās. Kapu plāni, ar
kapu pārvaldnieku palīdzību, tika papildināti ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2017.gadā un
arī iepriekšējos gados. Informācija nopublicēta Valkas novada domes mājaslapā:
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskaapspriesana/turpinas-darbs-pie-valkas-pilsetas-kapsetas-cimzes-kapi-un-meza-kapi-planuizstrades

5.4.5. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu
skaits ir 13526, no tās zemei – 7956, ēkām – 5570.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2017. gadā sastāda EUR 506 291.34.
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Par 2017. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - EUR 510 755.77, (no tā
13247.04 nokavējuma nauda).
tai skaitā:

Nekustamā īpašuma Aprēķināts, EUR
veids
par 2017.gadu
Zeme
ēkas, mājoklis

Samaksāts, EUR
par 2017.gadu
(kārtējie maksājumi)

366533.96
139757.38

349015.95
118957.58

Samaksāti parādi EUR
(par iepriekšējiem
periodiem)
23836.64
18945.60

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2018. sastāda
EUR 129440.37, no tā pamatparāds 97543.69, nokavējuma nauda 31896.68.
2017. gadā kopumā izsūtīti 266 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāda un nokavējuma naudas samaksu. Sagatavoti 52 lēmumi par nokavētu nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un nodoti Tiesu izpildītājiem – parādu piedziņai.
Sagatavoti 7 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu
izpildi.
Sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem
un fizisku un juridisku personu iesniegumiem.
Regulāri tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un
samaksas kārtību.
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un
mazturīgajām personām, piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumi 6946.15 EUR apmērā.
Visa gada laikā, novada nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek veikta datu
aktualizēšana, atbilstoši, Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.
Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs un ir iesniegts 1 kreditora prasījums
maksātnespējas administratoram. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir iesniegti
6 kreditora prasījumi mantojumu lietās.
Sagatavoti un pieņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Valkas novadā.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2018. gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2017. gadu.
Papildus aprēķinātā summa sastāda EUR 11665.39.
Šā gada beigās ir iegādāta un uzstādīta nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas
programma, kas turpmāk būtiski uzlabos nodokļa piedziņas efektivitāti.

5.4.6.Projekti
Valkas novada dome 2017.gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos
Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 596 682,83 EUR un 2017.gadā
saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir 716393 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2017.gadā turpināja darbu un izstrādāja jaunus
projektus ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu
atlase kārtām: 6 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti, 3 Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projekti, 11 LEADER projekti, 3 Interreg Igaunijas – Latvijas programmas
projekti, 1 Kohēzijas fonda projekts, 1 Norvēģijas finanšu instrumenta projekts, 1 LIFE
programmas projekts, 2 ELFLA projekti.
Jau no 2015.gada visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes ir
iesaistījušās Eiropas „Skolas piena” programmā. Sākot ar 2017./2018. mācību gadu divas
līdzšinējās programmas – programma „Augļi skolai” un programma „Skolas piens” – ir
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apvienotas vienā programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu “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. 2017.gadā par Skolas pienu ir saņemta
16322.37 EUR ES un valsts budžeta dotācija.
Kā pirmie Latvijā 2017.gada 6.martā saņēmām Centrālai finanšu un līgumu aģentūras
(CFLA) apstiprinājumu par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Ielu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai” sasniegto rezultātu apstiprināšana (projekta
ieviešanas pabeigšanu), kura ietvaros tika veikta Meža ielas pārbūve, Parka ielas un
Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju seguma atjaunošana.
Projekta kopējie izdevumi ir EUR 583103.39, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir EUR
486418 EUR.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas teritorijas
izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” īstenošanu. Projekta mērķis ir Valkas
pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai
veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību,
palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā.
Projekta ietvaros 2016.gadā veikta Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta). 2018.gadā tiks
veikta jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un teritorijas
labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta plānotās kopējās
izmaksas 3 568 307,98 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3 286 368,03 EUR un
neattiecināmās izmaksas 281 939,95 EUR. 2 595 572,35 EUR ir ERAF finansējums, 137
412,65 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 553 383,03
EUR attiecināmajām izmaksām un 281 939,95 EUR neattiecināmajām izmaksām.
2017.gada septembrī tika iesniegti vēl 2 projekta iesniegumi Darbības programmai
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskam atbalsta mērķim “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.
Projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros 2018.
Un 2019.gadā plānotas divas aktivitātes: ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā
Ķieģeļceplis, Valkā un piebraucama ceļa izbūve īpašumā “Cepļa pļavas”, Valkā. Projekta
kopējas izmaksas 2 066 236,82 EUR, t.sk., attiecināmas izmaksas 1 714 709,83 EUR un
neattiecināmas izmaksas351 526,99 EUR. 1 299 999,94 EUR ir ERAF finansējums, 63
320,61 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 351 389,28
EUR attiecināmajam izmaksām un 351 526,99 EUR neattiecināmajam izmaksām.
Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu
pagastā” ietvaros no 2018. līdz 2020. gadam plānota ražošanas teritorijas izveidošana
īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pag., Valkas novads. Projekta kopējas izmaksas 625 664,70 EUR,
t.sk., attiecināmas izmaksas 625 664,70 EUR. 539 591,85 EUR ir ERAF finansējums,
20 780,36 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 134 560,35
EUR attiecināmajam izmaksām.
Ar 2017.gada 1.jūniju Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā) darbu uzsāka Valkas novada
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) VPCKAC
mērķis ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus
valsts pakalpojumus vienkopus, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu
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un eID viedkaršu lasītāju. Valkas novada VPVKAC telpās papildus pašvaldības darbiniekiem
savus pakalpojumus sniedz Valsts ieņēmumu dienests, Valsts zemes dienests un valsts
darba inspekcija. VPVKAC izveidošanai piešķirta valsts budžeta dotācija 50 000 EUR
apmērā. Nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināsanai valsts budžeta dotācija ir 500 EUR
mēnesī un VPVKAC uzturēšanai 75 EUR mēnesī.
Tika izstrādāts un iesniegts valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu
konkursam projekts "Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve". 2017.gada
1.jūnijā tika uzsākta grantsceļu "Pedele - Ķeizarpurvs" (Valkas pagasts), "Tūži - Stimperi"
(Kārķu pagasts), "Arnieki - Meiši" (Valkas pagasts), "Priedītes - Vīciepi" (Kārķu pagasts),
"Akmentiņi - Liepkalni" (Vijciema pagasts) pārbūve. Lietavu dēļ, ceļu pārbūve netikta
pabeigta un to pārbūvi plānots pabeigt līdz 2018.gada 1.jūlijam. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas ir EUR 582508.41, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 5240257,55.
Ar šīs programmas līdzfinansējumu plānots pārbūvēt grants seguma autoceļus,
prioritāri, kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada pagastu
teritorijās. Kopējais plānotais finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei
programmēšanas periodā no 2014-2020 gadam ir 1,07 milj. EUR (tai skaitā 90% ES
finansējums un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums).
2017.gadā ir uzsākta otra projekta izstrāde, iesniegšanai ELFLA finansējuma
saņemšanai. Ir uzsākta būvprojektu izstrāde grantsceļiem, kurus plānots pārbūvēt
2018./2019.gadā: ceļa posmiem Zvārtavas (ceļš Mierkalns - Būdas), Vijciema (ceļš Žūri –
Skripsti) un Ērģemes (ceļš Liepiņas – Dzelzītes) pagastos.
2017.gadā turpinājās tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no
pilsētas robežas līdz Zemgales ielai pārbūve, kas tika iekļauta Valsts autoceļu
pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plānā 2016. – 2018.gadam un
tiek finansēta no valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds”. Būvdarbus veic SIA
“RERE Vide 1”. Plānotās būvdarbu izmaksas ir EUR 1 796 279 (bez PVN).
Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalās projektā “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika lokos”, kas tika iesniegts darbības programmai „Izaugsme un
nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Starp partneriem ir
noslēgts sadarbības līgums. Projekta ietvaros plānota Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa
atjaunošana un 2017.gadā SIA “Konvents” uzsāka būvprojekta izstrādi. Būvdarbus plānots
uzsākt 2018.gadā.
Valkas novada domes kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 117647
euro, tai skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 euro un nacionālais publiskais finansējums 17647 euro.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Lindu Zariņu 2017.gadā
uzsāka ieviest ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Valkas novadā” aktivitātes. Kopējās plānotās projekta attiecināmās
izmaksas ir 106585.00 euro, tai skaitā ESF finansējums ir 90597.25 euro un valsts budžeta
finansējums - 15987.75 euro. Projektu plānots ieviest laikā no 2017.gada līdz 2019.gadam.
2017.gadā projektā iesaistījušies 915 unikālie dalībnieki (ja persona piedalās vairākos
pasākumos, tā par katru reizi aizpilda dalībnieka anketu, bet tiek uzskaitīta 1x), tai skaitā
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slimību profilakses pasākumos 165 personas un veselības veicināšanas pasākumos 750
personas. Aktīvākas ir bijušas sievietes – 585, vīrieši – 329. Visvairāk apmeklētās aktivitātes
ir ķermeņa masas indeksa noteikšana un veselīgo našķu baudīšana pēc skriešanas seriāla
“Optimists”, peldēšana Valkas un visu pagastu skolu bērniem, vingrošana senioriem un
vingrošana sēdoša darba darītājiem.
Ir izstrādāts un iesniegts atklātam projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gada atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu iesniegšanas 4.
kārtai. projekta pieteikums “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas
atjaunošana Valkas pagastā”, Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana,
būvuzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā
“Ķeizarpurvs - Pedele”. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 87928,11, kur 90% no
kopējām projekta izmaksām jeb EUR 79 135,30 līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 8792,81.

Valkas novada dome ir iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos:
 Programmas Eiropa Pilsoņiem 2.darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un
sabiedriskā līdzdalība" apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” projekts EPICURO (European
Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook – Eiropas inovatīvu
pilsētu partnerība pilsētvides noturības perspektīvā). Projekta mērķis ir palielināt pašvaldību
iedzīvotāju zināšanas par klimata pārmaiņu politikas jautājumiem, atbalstīt efektīvu
pilsētvides pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju izstrādi, veicināt un iesaistīt
iedzīvotājus debatēs par pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku mazināšanu Eiropas
Savienības līmenī. Projekta vadošais partneris ir Mancomunidad Integral Sierra de San
Pedro pašvaldība (Spānija); projekta partneri ir pārstāvji / iestādes no Vicenza pašvaldības
(Itālija), Niepolomice pašvaldības (Polija), Alba Iulia pašvaldības (Rumānija), Potenza
pašvaldības (Itālija), Svilengrad pašvaldības (Bulgārija), Virovitica-Podravina pašvaldības
(Horvātija), Bonn pašvaldības (Vācija), Skopje pašvaldības (Maķedonija), Valgas pilsētas
valdes (Igaunija) un Valkas novada dome. Programmas finansējums Valkas novada domei
14 320,00 EUR. Projekta ietvaros 2016.gadā Valkas novada domes pārstāji piedalījās
projekta atklāšanas sanāksmē Viroviticā, Horvātijā un tehniskajā sanāksmē Niepolomice,
Polijā. 2017.gada februārī plānots starptautisks apmācību seminārs Valkā, kurā piedalīsies
visu projekta partneru pārstāvji.
 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
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EUR, t.sk., programmas finansējums 30 270 EUR, valsts budžeta finansējums 16 400 EUR
un Valkas novada domes līdzfinansējums 4 540 EUR.

5.4.7.Tūrisms
Valkas novada tūrisma un informācijas birojs (turpmāk tekstā TIB), ir aizvadījis
notikumiem un darbu pilnu gadu.
Februāra sākumā piedalījāmies tūrisma izstādē “Balttour 2017”, kur prezentējām
Valkas novadu kā tūrisma produktu. Piedalījāmies pasākumā kopā ar kolēģiem no Ziemeļu
stīgas, kas sevī iekļauj Rūjienas, Naukšēnu, Mazsalacas un, protams, Valkas novadu.
Prezentējām tūrisma iespējas un mājražotājus.
TIB no februāra mainīja savu darba laiku un sākām strādāt katru dienu no plkst.9.00
līdz plkst.17.00. Šī darba laika maiņa tūristiem radīja iespēju saņemt informāciju dienās, kad
citi tūrisma biroji ir slēgti un vietējiem iedzīvotājiem deva iespēju saņemt TIB pakalpojumus
arī brīvdienās.
TIB vienmēr piedāvā vakances “Ēnu diena” dalībniekiem un arī 2017.gads nebija
izņēmums. Šoreiz “ēnotāja” bija no Rūjienas un TIB darbinieki iepazīstināja ar darba ikdienu
un pienākumiem.
TIB darbinieki tikās ar topošajiem tūrisma speciālistiem no Vidzemes augstskolas, lai
palīdzētu izprast pārrobežas sadarbības iespējas un mūsu ikdienas darba pamatus.
Protams, kā jau ierasts, TIB ir “Lielais labdarības Robežtirgus” organizatori, un
2017.gadā šis pienākums neizpalika. Pasākums vienoja vairāk nekā 400 tirgotājus gan no
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, gan no tālākām valstīm. Par iegūtajiem līdzekļiem gan
Valkas, gan Valgas tūrisma birojos tika izveidota velosipēdu noma. Velosipēdu noma ir
attaisnojusi sevi, jo interese ir liela un braucēju daudz. Velosipēdu nomas pakalpojumus
izmanto vietējie iedzīvotāji un novada ciemiņi.
10.attēls
15.Lielais Labdarības Robežtirgus Valkā – Valgā.

Vasarā mūs apciemoja projekta “1836” dalībnieki, kas Valkas novadā veica divu
dienu pārgājienu, kura noslēgumā atklāja jaunu pieminekli un sniedza koncertu Valkas
pilsētas kultūras namā.
Otrajā gada cēlienā TIB sāka darbu pie jauna informatīva materiāla izveides. Šoreiz
koncentrējāmies uz Valkas novada reklamēšanu un precīzāk, Valkas novada mājražotāju
reklamēšanas. Jo vēlamies palepoties, cik darbīgi, sirsnīgi un meistarīgi cilvēki dzīvo ne tikai
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Valkas pilsētā, bet arī pagastos. Apciemojām mājražotājus un amatniekus, kas piekrita, ka
informāciju par viņu darbību publicējam novada mājas lapā u.c.
TIB piedalījās “Neiespējamais skrējiens 2017” organizēšanā, un pirmo reizi paralēli
skrējienam izveidojām orientēšanos ģimenēm un bērniem. Pasākumā piedalījās gan lieli, gan
mazi. Ceram šo tradīciju saglabāt un katru gadu organizēt šāda veida pasākumu, lai arī
atbalstītāji un skatītāji varētu izkustēties.
2.decembrī, svinot Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgadi, tūrisma birojā
piedāvājām (un joprojām piedāvājam) katram interesentam iegādāties jubilejas sudraba
monētu, kas speciāli tika, veltīta Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei.
Valkas TIB darbinieki devās uz Tērveti, lai Zemgales kolēģiem pastāstītu par
pārrobežu sadarbību starp Valku un Valgu. Iegūta sadarbība ar Zemgales tūrisma asociāciju.
2017.gadā portālā www.visit.valka.lv, ievietota interaktīvā karte, kur informāciju
papildinām un pilnveidojam ikdienā, lai vieglāk atrast interesējušo galamērķi.
Vēlamies informēt, ka TIB ir iesaistījies “Zaļo dzelzceļu” projektā un ir redzams
pirmais rezultāts. Pie Valkas dzelzceļa stacijas izveidota atpūtas vieta un dzelzceļa
velosipēdu novietne.
TIB gada laikā uzņēmis vairāk kā 3500 viesu. Darbinieki vadījuši desmitiem
ekskursiju, kuru laikā informējuši par jautājumiem, kurus interesē tūristus.
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5.5. Valkas novada būvvaldes darbības Valkas un Strenču novados
Pārskatā apkopotas ziņas, kas raksturo būvniecības procesu Valkas un Strenču
novadu administratīvajās teritorijās 2017. gadā. Valkas novada būvvalde turpina nodrošināt
būvniecības procesa tiesiskuma funkcijas Strenču novadā. Tāpat kā iepriekšējos gadus,
Valkas novada būvvaldes pārstāvji pieņem un konsultē Strenču novada iedzīvotājus katru
otro un ceturto mēneša trešdienu Strenču novada domē.
2017. gadā būvvaldē akceptētā, saskaņotā dokumentācija:
- Ēkas fasādes apliecinājuma kartes – 7
 Valkas novads – 4
 Strenču novads – 3
- Būvatļaujas – 46
 Valkas novads – 32
 Strenču novads – 14
- Izziņas par būvju neesību – 20
 Valkas novads – 16
 Strenču novads – 4
- Akti par pieņemšanu ekspluatācijā – 27 (39 būvēm)
 Valkas novads – 20
 Strenču novads – 7
Būvniecība vienkāršotā kārtībā:
- Paskaidrojuma raksti – 49
 Valkas novads – 31


Strenču novads – 18

- Apliecinājuma kartes – 35
 Valkas novads – 31
 Strenču novads – 4
Pārskata periodā saskaņotas 8 izmaiņas, 1 tehniskā shēma, iesniegti 22 būvprojekti
minimālā sastāvā un 40 būvprojekti.
Būvniecības norišu proporcionalitāte 2017. gadā Valkas novadā sastāda 72,8 %,
savukārt Strenču novads sastāda vidēji 27,2 % no nozīmīgākajām būvniecības aktivitātēm.
Salīdzinoši ar 2016. gadu šī proporcionalitāte nav mainījusies. (2016. gadā Valkas novads –
74,5 %, Strenču novads – 25,8 %).
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11.attēls
Būvvaldes darbības salīdzinājums 2015., 2016. un 2017.gadā

Sākot ar 2017. gada 01. janvāri, Valkas novada būvvalde sāka aktīvu darbu ar
Būvniecības valsts kontroles biroja pārziņā esošo Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Visi būvniecības ieceres iesniegumi tiek reģistrēti BIS, veidotas būvniecības lietas.
Pārskata gadā Valkas novada dome izveidoja reklāmas izvietošanas komisiju, kuras
sastāvā ir būvvaldes arhitekte. Reklāmas izvietošanas komisijas uzdevums ir kontrolēt
reklāmas izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Valkas novada
administratīvās teritorijas publiskajā ārtelpā. Komisija izstrādāja saistošos noteikumus par
reklāmas izvietošanu Valkas novadā, kas apstiprināti Valkas novada domē 2017. gada 28.
decembrī.
Būvvaldes vadītājs – būvinspektors 2016. gadā uzsāka mācības Latvijas Pašvaldību
mācību centra organizētās akreditētās profesionālās pilnveides izglītības programmas
mācībās “Būvniecības procesa organizēšana un tā tiesiskuma nodrošināšana”, kas
izstrādāta sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju un 2017. gada maijā ieguva
apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Šīs pašas mācības oktobrī uzsāka
būvinspektora palīgs.
Būvvaldes arhitekte papildina un atsvaidzina savas zināšanas, regulāri apmeklējot
kursus, seminārus. Pārskata periodā noklausījusies lekcijas par tēmām: “Sporta laukumi” 4
stundu apjomā, piedalījusies un veiksmīgi apguvusi teorētiskās apmācības kursu
“Ugunsdroša izolācija ēkām un būvkonstrukcijām”, apmeklē seminārus arhitektiem. Tāpat
piedalījusies semināros “Baumit sistēmas un produktu sortiments”, sešu stundu seminārs
“Zemas enerģijas patēriņa būvju būvniecības principi”.

5.6. Sociālā aizsardzība
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu
administrēšanu novadā personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Valkas
novada administratīvajā teritorijā nodrošina Valkas novada pašvaldības iestāde „Valkas
novada sociālais dienests”.
Valkas novada sociālajā dienestā 2017. gadā darba attiecībās bija 16 darbinieki –
dienesta vadītājs, sociālo pakalpojumu daļa vadītājs, sociālie darbinieki, psihologs, klientu
apkalpošanas speciālists, lietvede, trīs aprūpētāji un apkopēja. Sociālo darbu veica septiņi
sociālie darbinieki, tai skaitā divi sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem, sociālais darbinieks
ar darbam ar ilgstošiem bezdarbniekiem, sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām
personām, sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem. Tika
nodrošināts, lai katrā pagasta pārvaldē – Kārķos, Ērģemē, Zvārtavā, Vijciemā, Valkas
pagastā, sociālais darbinieks apmeklētājus pieņemtu arī uz vietas.
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Visi dienesta darbinieki ir paaugstinājuši savu profesionalitāti, mācoties kursos un
semināros. 2017. gadā sociālajiem darbiniekiem tika nodrošinātas grupu supervīzijas, kuras
vadīja supervizors Anita Ozoliņa.

Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība.
2017. gadā dienestā tika saņemti 1905 iesniegumi un pieņemti 3534 lēmumi.
Darbinieki veica 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 85 riska ģimenes, kurās
bērniem netiek nodrošināta pietiekama uzraudzība, aprūpe un audzināšana vai arī
vecākiem ir nepietiekamas prasmes bērna aprūpē un audzināšanā, tas ir par 15 ģimenēm
vairāk nekā 2016. gadā. Tika nodrošināta sociālā rehabilitācija dzīvesvietā septiņiem no
vardarbības cietušiem bērniem un diviem bērniem sociālā rehabilitācija institūcijā. Tika
izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas sešpadsmit
nepilngadīgajiem un turpināts darbs ar piecpadsmit jau uzskaitē esošiem bērniem. 2017.
gadā ir pieaudzis to bērnu skaits, kuri ņemti Valsts policijas nepilngadīgo lietu uzskaitē.
2016. gadā tādi bija 19 bērni, 2017. gada beigās 25 bērni.
Valkas novada sociālais dienests nodrošināja divus bezmaksas nodarbības ciklus
programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas ir izglītojošas un atbalstošas
nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma
paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 12-17 gadiem. Nodarbības apmeklēja 27
personas, tajā skaitā arī Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” darbinieki.
Sociālā dienesta telpās katru sestdienu tika dota iespēja apmeklēt “AA” (Anonīmo
Alkoholiķu) sapulces cilvēkiem, kuri vairāk nevēlas būt atkarīgi no alkohola.
Lai novadā radītu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas
ārpusģimenes aprūpē Valkas novads ir iesaistījies projektā „Vidzeme iekļauj”. Projektu
plānots īstenot līdz 2022. gada beigām. Projekta realizācijā aktīvu dalību ņem sociālais
dienests.
Kā katru gadu arī 2017. 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, koordinēja bērnu vasaras nometnes – informēja vecākus, pieņēma
iesniegumus un citus nepieciešamos dokumentus, sazinājās ar nometņu vadītājiem,
iesaistījās arī domes rīkotajā pasākumā – Sudraba karotītes pasniegšana Valkas novada
bērniem.. Sociālais dienests iesaistījās akcijā “Skolas soma”. Akcijas laikā 25 bērni no
trūcīgām ģimenēm saņēma ļoti labas skolas somas, kurās bija arī visi nepieciešamie
mācību piederumi. 2017. gadā pirmo reizi pieteicāmies “Laimas” labdarības akcijai, kuras
laikā Ziemassvētku pārsteigumu - ļoti labas dāvanas saņēma 108 novada bērni. Ar sociālā
darbinieka atbalstu Kārķu pagasta ģimenes tika iesaistītas Borisa un Ināras Teterevu fonda
rīkotajā pasākumā "Pats savam saimes galdam", kurā ģimenes guva noderīgu pieredzi
dārzeņu audzēšanā un konservu gatavošanā ziemai.
Sociālais dienests atbalstīja
Nodibinājuma Fonda "Sirds atsaucība" projekta rīkoto aktivitāti, lai iepriecinātu vientuļos
seniorus.
Ērģemes pagasta kaņepju audzētājs, z/s "Krastiņi" īpašnieks ar sociālā dienesta
starpniecību iepriecināja Turnas sociālo dzīvokļu seniorus ar saviem izstrādājumiem –
“kama” miltiem un kaņepju un zemesriekstu maisījumu.
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2017. gadā ir veiktas 94 personu vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem
izvērtēšanas. Senioru problēmas tika uzklausītas gan telefoniski, gan klātienē tiekoties ar
klientu un piederīgiem, gan apsekojot dzīvesvietā pēc viņu lūguma.
Aprūpe mājās – pēdējā laikā aizvien aktuālāka kļūst mājas aprūpes problēma.
Nepieciešamība pēc aprūpes mājās pakalpojuma pieaug. Ir situācijas, ka par sociālās
aprūpes nepieciešamību personai ziņo kaimiņi, paziņas, radinieki, bet dažkārt citu personu
ieteiktais cilvēks pats nav gatavs sadarboties ar Sociālo dienestu - ielaist savā dzīvoklī
darbinieku un sākt sarunu, lai gan palīdzība viņam ir nepieciešama. Mājas aprūpe tiek
nodrošināta senioriem vai personām ar invaliditāti, kuriem ir smagas veselības problēmas
vai funkcionālie traucējumi. Tā pat aprūpi mājās var saņemt bērni invalīdi, ja vecāki vieni
paši to nevar nodrošināt un vajag palīdzību. Tie var būt ne tikai seniori, bet arī jauni cilvēki
ratiņkrēslā- ir dažādas lietas, ko viņi paši nevar veikt. Ja personai nepieciešama aprūpe
dzīvesvietā, vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo
personu kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem, vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu.
Aprūpes pakalpojumu Valkas pilsētā realizē trīs aprūpētājas, katra vidēji aprūpē 10
cilvēkus. Dažkārt rodas grūtības realizēt pakalpojumu ir pagastos, jo traucē lielie attālumi,
rudenī un pavasarī sliktie ceļi, tādēļ nepieciešamības gadījumā tiek piešķirts pabalsts
aprūpei mājās nodrošināšanai. Pašlaik pabalstu saņem 18. klienti. Nepieciešamības
gadījumā klienti ar pārvietošanās grūtībām tiek nodrošināti ar transporta pakalpojumu, lai
apmeklētu medicīnas iestādi, valsts vai pašvaldības iestādi. Visas aprūpētājas ir beigušas
attiecīgu apmācību kursu un katru gadu apmeklē seminārus. Aprūpētāju darbs ir fiziski
smags, jo daudz jākustas un jāpalīdz cilvēkiem pārvietoties, jānes iepirkumu somas, bieži
vien 5. stāvā, jāveic pietiekoši lieli attālumi kājām, neskatoties uz laika apstākļiem Prieks
par to, ka aprūpētāju darbs tiek atzinīgi novērtēts. Ar novada atzinības rakstu par ilggadēju
un godprātīgu darbu apbalvotas divas aprūpētājas.
Ilgstoša sociālā aprūpe pārsvarā tika realizēta Valkas novada Sociālās aprūpes
namā. Pieprasījums pēc pakalpojuma ir pieaudzis, bet visi klienti tiek nodrošināti ar
pakalpojumu. Lielāko daļu pakalpojuma pieprasītāju ir vientuļie pensionāri, kā arī
pensionāri, vai invalīdi, kuriem ir piederīgie. Galvenais iemesls veca cilvēka ievietošanai tiek
minēta 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 bērni, kas
dzīvo tālu, un jau ilgstoši neuztur nekādus kontaktus. 2017. gadā Valkas novada sociālās
aprūpes namā (SAN) ievietotas 33 personas. Pašlaik pakalpojumu SAN, saņem 65
personas.
Valsts sociālās aprūpes centros tiek uzņemtas personas ar ļoti smagiem garīga
rakstura traucējumiem, kas pēc šā brīža kritērijiem atbilst 1. invaliditātes grupai. Rindā uz
ievietošanu VSAC jāgaida 1-2 gadi. Lai nodrošinātu pakalpojumu, klients uz laiku, līdz
pienāks rinda VSAC, tiek piešķirts pakalpojums Sociālās aprūpes namā, kas rada grūtības
viņa aprūpē.
Valkas novada pašvaldības sociālie dzīvokļi Ērģemes pagasta “Vaļžkalni”. Regulāri
tiek piesaistīts sociālais darbinieks, kurš sniedz nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Gada
laikā pieprasījums nav palielinājies, pašlaik “Valžkalnos” dzīvo 6 klienti, 2 dzīvokļi ir brīvi,
tiek risināts jautājums par dzīvokļa piešķiršanu klientam ar nepiemērotiem sadzīvei
apstākļiem. Sociālos dzīvokļus pārsvarā īrē pensijas vecuma un pirmspensijas vecuma
klienti, kuri ir nākuši no ļoti sliktiem sadzīves apstākļiem un jaunajā dzīvesvietā jāmācās
jaunas sociālās iemaņas – veikt personisko higiēnu, uzkopt dzīvojamās telpas, mazgāt
traukus, sekot līdzi sava apģērba tīrībai u.c.
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Asistenta pakalpojums - akcents tiek likts uz asistenta pakalpojuma piešķiršanu
personām ar speciālām vajadzībām. Pakalpojums paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem ar
invaliditāti veikt ārpus mājas aktivitātes t.i. nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem
pakalpojumu. Cilvēkiem ir grūtības nodalīt asistēšanu no kopšanas. Visiem cilvēkiem, kas
pieprasa pakalpojumu, par asistentiem kļuvuši ģimenes locekļi, kaut gan asistenta
pakalpojuma ieviešanas ideja bija atvieglot vecāku vai tuvinieku ikdienu un algot cilvēku no
malas. Atrast asistentu ir ļoti grūti, vienam nav vajadzīgās pieredzes, cits nevar apvienot ar
darbu, citu neapmierina samaksa, kā arī vajadzīgs fizisks spēks. Asistenta pakalpojuma
pieprasītāju skaits īpaši nepalielinās, jo ir neapmierinātība par pakalpojuma birokrātiju. Ir
problēmas ar pārskatu un attaisnojošu dokumentu iesniegšanu, kā arī to, ka jāreģistrējas
VID kā pašnodarbinātai personai un jāmaksā nodokļi.
“Zupas virtuves” pakalpojums. Vidēji mēnesī “Zupas virtuves “ pakalpojumu izmanto
10 klienti. Skolēnu brīvdienās un vasaras mēnešos “Zupas virtuves” pieprasītāju skaits
palielinās.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi represētajiem, Černobiļas AES dalībniekiem un
personām ar funkcionāliem traucējumiem – jāgaida garas rindas vairākus gadus, bet bieži
vien palīdzība nepieciešama uzreiz, tad tiek meklētas iespējas pakalpojumu saņemt par
maksu. Pārsvarā pakalpojumu izmanto represētas personas un personas ar funkcionāliem
traucējumiem. Gada laikā pakalpojumu ir izmantojušas (pienākusi rinda) 9 personas.
Sociālajā dienestā tiek sniegti pirmās nepieciešamības higiēnas pakalpojumi – veļas
mazgāšana un dušas pakalpojumi atsevišķām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kas
dzīvo mājokļos bez ērtībām.

Sociālie pabalsti
 511 personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, salīdzinot ar 2016. gadu tas ir par 105
personām mazāk. Lai arī ar katru gadu trūcīgo personu skaits novadā samazinās,
nemainīgi saglabājas to personu loks, kuriem trūcīgā statuss tiek piešķirts gadiem ilgi, jo
cilvēki nevēlas neko mainīt savā dzīvē.
 143 personām ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss.
 854 personas gada laikā vismaz vienu reizi ir saņēmušas kādu no testētiem (tiek izvērtēti
ienākumi) sociālās palīdzības pabalstiem.
 163 personas ir saņēmušas pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI),
kopā 45 417 eiro, attiecīgi 2016. gadā 193 personas – pabalstu garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) – 45 170 eiro. Pabalsta saņēmēju skaits ir
samazinājies, bet izmaksāto pabalstu lielums palielinājies.
 737 personas ir saņēmušas dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kopā 82 086 eiro, attiecīgi 2016.
gadā 832 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 80 345 eiro. Pabalsta saņēmēju
skaits ir samazinājies, bet palielinājusies pabalstos izmaksātā summa.
 53 bērni pēc ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas saņēmuši pabalstu ēdināšanai,
(100% apmaksātas brīvpusdienas skolā un PII, kā arī ēdināšanas pabalsts profesionālajās
skolās), izlietots 3961 eiro. Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas (bērni no daudzbērnu
ģimenēm, aizbildnībā esošie bērni un audžuģimenēs ievietotie bērni) ēdināšanas pabalstu
saņēmuši 134 bērni, izlietoti 36 521 eiro.
 454 personas saņēmušas pabalstu veselības aprūpei, tajā skaitā aprūpes mājās
nodrošināšanai, izlietoti 18 137 eiro. Pabalstu veselības aprūpei prasa aizvien vairāk
cilvēku.
 Pabalsts par aizgādņa pienākumu veikšanu tika izmaksāts 13 personām, izmaksāts 4088
eiro.
Sociālajiem pabalstiem kopā izlietoti 172 759 eiro. Tāda summa tika izlietota arī
2016. gadā.
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Pabalstiem izvērtējot personas materiālo stāvokli izlietoti 151 630 eiro, neizvērtējot
materiālo stāvokli (pašvaldības atbalsti personu grupām – daudzbērnu ģimenēm,
aizbildņiem, aizgādņiem, audžuģimenēm, bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas) izlietoti
21 129 eiro. Pabalstus saņēmušas 906 personas, tajā skaitā 187 bērni un 390 pensijas
vecuma personas un invalīdi.
Audžuģimenes ir saņēmuši ikmēneša pabalstu 7 bērnu uzturēšanai 190 eiro mēnesī
par katru bērnu, kopā izlietoti 13 343 eiro.
 7 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas ir
nodrošinātas sociālās garantijas. Izlietots 16 612eiro.

5.7. Bāriņtiesa
Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2017.gadā saņemti un izskatīti:
 157 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
 nosūtīta korespondence 533 juridiskām un fiziskām personām,
 saņemtas 691 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem,
 pieņemti 51 lēmumi no tiem 1 vienpersoniskais lēmums,
 sniegti 3 atzinumi tiesai par aizgādnību un saskarsmes kārtības
noteikšanu
2017.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 148 lietas:
 8 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem,
 19 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem,
 9 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē,
 21 aizbildnības lietas,
 9 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
 11 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
 26 aizgādnības lietas,
 13 lietas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu.
 11 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas
aprūpē,
 13 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
 4 lietas par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu,
 11 lietās rajona tiesā kā institūcijas pārstāvji personu rīcībspējas apjoma
pārskatīšanai,
 9 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs,
2017.gadā Valkas novadā bija 29 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:
 Audžuģimenē - 4 bērniem,
 aizbildņu ģimenēs - 17 bērniem,
 ārpusģimenes aprūpes iestādēs - 8 bērniem.
Pildot Bāriņtiesu likuma 21.pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriņtiesa pieņēmusi 4 lēmumus.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 12 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 19 ģimenēm, kurās atrodas
30 bērni un kurām nepieciešama psihosociālā palīdzība.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 13 aizbildņu ģimenēs,
kurās atrodas 17 bērni, 16 aizgādnībā esošām personām, 8 ārpusģimenes aprūpes iestādē
dzīvojošiem bērniem, piedalījušies 51 lietas izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši
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ģimenes, par kurām saņemta informācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība
bērnu aprūpei.
2016. gadā pabeigtas 18 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, 2016. gadā tika
sagatavotas un nodotas Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva glabāšanā
2002. gada 27 lietas:
 Valkas pilsētas bāriņtiesas - 8 lietas,
 Ērģemes pagasttiesas – 8 lietas,
 Kārķu pagasttiesas – 7 lietas,
 Valkas pagasttiesas – 5 lietas
 Zvārtavas pagasttiesas – 7 lietas.
Atbilstoši 06.11.2012. MK noteikumiem Nr.748, “Dokumentu un arhīvu pārvaldības
noteikumi”, 2017. gadā tika sagatavotas, aprakstītas un Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras
zonālā valsts arhīvā saskaņoti 2012. un 2013. gada lietu uzskaites saraksti, vairāklīmeņu
arhīviskā apraksta shēma, fonda apraksts un paskaidrojums par uzskaites sarakstos
neiekļautām lietām.
Valkas novada bāriņtiesa, 2017.gadā atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Valkas novada
pagastos ir veikusi apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus:
 Ērģemes pagastā – 14;
 Kārķu pagastā – 42;
 Valkas pagastā – 44;
 Vijciema pagastā – 31;
 Zvārtavas pagastā – 11.
- Iekasēti 1213,84 euro valsts nodeva par apliecinājumu veikšanu.

5.8. Komunālā saimniecība
Ūdenssaimniecība
Valkas novada, Valkas pilsētas Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas infrastruktūras
nodrošināšanai veiktie darbi 2017. gadā:
 Pilsētā likvidēti visi atklātie ūdensvada trašu un pievadu avāriju gadījumi, lielākie no
tiem - Tālavas ielā 5 un 70; Rūjienas ielā; Rīgas ielā 5 un 3.


Zvārtavas, Valkas pagastā, Lugažos un Sēļos veikti ūdensvada avāriju novēršanas
un kanalizācijas aizsprostojuma likvidēšanas darbi.



Ieguldīts liels darba apjoms projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā, III kārta” sagatavošanā.



Sākta sadarbība ar projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III
kārta” realizētājiem SIA „VOLTEC”.



Turpināts iepriekšējos gados uzsāktais darbs līdzekļu (parādu) atgūšanā par
sniegtajiem pakalpojumiem, apzināti un likvidēti 4 lieli nesankcionēti pieslēgumi.



Valkā, Varoņu ielā 39 veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve – izbūvēts
jauns ūdensapgādes pievads.
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Ar augstspiediena agregāta palīdzību veiktas daudzu ielu kanalizācijas trašu
skalošanas, kā arī dzīvojamo māju pagalmu kanalizācijas tīklu skalošana Valkas
pilsētā un novadā.



Regulāri veikti dažāda veida avāriju remontdarbi, tehniskās apkopes ūdens
atdzelžotavas stacijā un kanalizācijas notekūdeņu sūknētavās.



Ērģemes un Vijciema pagastā tiek veikta regulāra kanalizācijas notekūdeņu izvešana
uz pārsūknētavu no pagasta teritorijas, kurā nav centralizētās kanalizācijas.



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) - 22 gab.



Tiek veikta privātpersonu pārvaldījumā esošo māju un citu objektu ievadskaitītāju
apsekošana, to verifikācija un bojāto ūdensskaitītāju nomaiņa.



Ūdensieguves sūknētavā iegūts, atdzelžots un piegādāts patērētājiem 316866 m³
dzeramā ūdens.



Ar asenizācijas automašīnu savākti 642m³ sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.



Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 353886 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 un tml).



Pilsētas ūdensapgādes tīklos veikta ūdens testēšana 5 reizes gadā.



Notekūdeņu testēšana pirms ieplūdes NAI un pie izplūdes veikta 5 reizes gadā.



Izsniegti 27 tehniskie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu
izbūvi.



Noslēgti līgumi par pieslēgšanos pilsētas centralizētiem tīkliem - 20 privātpersonām
un 5 juridiskām personām.



Regulāri veikti ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi pašvaldības pārziņā esošajos
objektos-skolas, bērnudārzi, pārvaldes iestādes utt.



Iepriekšējos gados veiktie pasākumi nodaļas darba disciplīnas un kolektīva
mikroklimata uzlabošanā ir devuši rezultātus - nav rupju darba disciplīnas pārkāpumu.
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Siltumapgāde
2017.gadā tika realizēti 2 lieli projekti apkures sistēmas uzlabošanai Valkas pilētā.
Beidzot tika realizēts 2014.gadā izstrādātais siltumtrases saistvada būvprojekts “Domes
bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem” ar atzariem
uz Raiņa ielas 25A, veco ugunsdzēsēju depo ēku un Puškina ielas 10, bērnudārza
“Pumpuriņš” ēku, kā rezultātā Domes bulvāra un Tirgus ielu daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir
nodrošināti ar karsto ūdeni cauru gadu diennakts režīmā, iepriekš karstais ūdens tika padots
tikai brīvdienās un svētku dienās.
Otrs lielais projekts bija “Katlumājas rekonstrukcija Varoņu ielā 39, Valkā”.
Būvprojekta izstrādes rezultātā tika demontēts vecais 2002.gadā uzstādītais 2MW apkures
katls un tā vietā tika uzstādīti 2 jauni firmas ,,KALVIS” automatizēti šķeldas apkures katli ar
kopējo jaudu 1,9 MW. Katli darbojas automatizētā diennakts režīmā bez patstāvīgas
operatoru klātbūtnes.
Katlu mājās veiktas apkures sistēmas, katliekārtu drošības pārbaudes katliem, kā arī
katlu hidrauliskās pārbaudes pirms apkures sezonas uzsākšanas. Veikti apkures katlu un
apkures sistēmas noslēgarmatūras profilaktiskie remonti, bojātas noslēgarmatūras nomaiņa,
siltumenerģijas uzskaites skaitītāju, manometru, termometru pārbaude - verifikācija, veikta
dūmvadu un dūmkanālu tīrīšana, kurināmā uzkrājumu veidošana.
Siltumtrasēs veikta veco, bojāto siltumtrašu posmu nomaiņa uz jauniem rūpnieciski
izolētiem Logstor Ror firmas cauruļvadiem bezkanāla ieguldījumā:
- siltumtrases posms no Domes bulvāra katlu mājas izvada līdz Domes bulvāra ielas
braucamai daļai ar kopējo garumu 30 metri un dn 89.
- nomanīts siltumtrases posms no Rīgas ielas kontrolakas līdz Zvaigžnu ielas 2 garažām ar
kopējo garumu 70 metri un dn 40.
- izbūvēts jauns siltumtrases posms no siltumtrases līdz Varoņu 40 dzīvojamās ēkas
siltummezglam ar kopējo garumu 24 metri un dn 89.
- izbūvēts jauns siltumtrases posms no Raiņa ielas jaunā siltumtrases saistvada līdz Raiņa
25A depo ēkai ar kopējo garumu 50 metri un dn 60.
Siltummezglu profilaktiskie remonti – apkopes, bojāto iekārtu, noslēgarmatūras
nomaiņa, veikta 4. siltummaiņu skalošana, uzstādīti 2 jauni siltummaiņi. Noņemti uz pārbaudi
un uzstādīti pēc pārbaudes verificēti 42 siltumskaitītāji:
- dzīvojamās mājas – 20 gab.
- juridiskās un pašvaldības ēkas – 22 gab.
Tai skaitā 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 utt.
Tika sniegta tehniska palīdzība siltumapgādes nodaļai nepiederošajās katlu mājās:
- apkures sistēmas, apkures katla apkope - remonts Valkas stadionā,
- apkures sistēmas, apkures katla apkope - remonts Valkas pagasta Sēļos.
Novērstas 2 siltumtrašu avārijas:
- Varoņu kvartāla siltumtrase - 1 avārija.
- Domes Bulvāra siltumtrase - 1 avārija.

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa nodrošina Valkas pilsētas
administratīvās teritorijas sakopšanu, tai skaitā:
 parku, skvēru un zaļo zonu kopšana, atkritumu savākšana publiskajās
teritorijās,
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ielu un laukumu kopšana,
ielu apgaismojuma tiklu un luksoforu uzturēšana un apsaimniekošana,
Cimzes, Meža, Ebreju un Brāļu kapu kapsētu kopšana,
bērnu rotaļu laukumu Beverīnas ielā 2 un Ausekļa ielā 44 un skeitparka
darbības nodrošināšana,
dzīvnieku patversmes “Nagliņas” darbības nodrošināšana un klaiņojošo
dzīvnieku izķeršana Valkas novada teritorijā,
Sēlijas ielas slūžu apkalpošanai,
dūņu kompostēšanas laukuma apsaimniekošana,
tehnikas parka uzturēšana un tehnikas pakalpojumu sniegšana novada domes
struktūrvienībām.

Pārskata gadā, lai darītu pilsētu košāku un priecētu pilsētas iedzīvotājus un viesus,
iegādāti un uzstādīti seši puķu torņi ar ilgziedīgajām begonijām Lugažu laukumā un Rīgas un
Raiņa ielu krustojumā. Ausekļa ielā sešus ielu apgaismes stabus rotāja piekaramie puķu podi
ar pelargonijām. Par godu Latvijas simtgadei iedzīvotāji tika aicināti ziedot peoniju stādus
pilsētas apstādījumiem. Akcijas rezultātā pilsētas dekoratīvo stādījumu dobes tika
papildinātas ar 100 lakstveida un krūmveida peoniju stādiem.
Zāģēti sausie, bojātie un bīstamie koki, tai skaitā Ausekļa ielā – ošlapu kļavas, Sēlijas
ielā gar Pedeles upes krastu baltalkšņi, pie Stendera dīķa – vītoli. Varoņu ielā pie estrādes
un Domes bulvārī tika izkopts pamežs, Jaunajā un Savienības ielās aizaugušās teritorijās
tika izzāģēti krūmi. Pilsētas centrālajā daļā formēti vainagi parastajām un Holandes liepām.
Remontētas ielu apgaismojuma kabeļlīnijas Latgales un Rūjienas ielās. Tālavas,
Mazā Semināra un Raiņa ielās apgaismes stabiem atjaunots krāsojums. Rūjienas un
Latgales ielās uzstādīti jauni ielu apgaismes balsti ar gaismekļiem. Jaunas sadales KS-4A
uzstādītas Raiņa un Semināra ielās.
Nodaļas darba nodrošināšanai nopirkta jauna automašīna Renault Master Chassis.
Dzīvnieku patversmē „Nagliņas” izbūvēti jauni desmit voljeri suņiem. Piecas jaunas
suņu būdas izgatavoja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkņi mājturības stundās
skolotāja Andreja Simanoviča vadībā. Kokmateriālus suņu būdām ziedoja
SIA „Vārpas”. Jaunus saimniekus ir atraduši astoņi dzīvnieku patversmē mitušie suņi un
divpadsmit kaķi.
Bērnu rotaļu laukumā Beverīnas ielā 2 vecās, savu laiku nokalpojušās smilšu kastes
un koka solu vietā tika izgatavoti un uzstādīti divi jauni soli un smilšu kaste. Rotaļu laukumā
vasaras sezonā laukuma apmeklētājiem bija iespēja rotaļāties kopā ar Nodarbinātības valsts
aģentūras pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros strādājošiem
skolniekiem.

5.9. 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 2017.gadā ir sastādījuši 158 administratīvā pārkāpuma
protokolus, no tiem:
 90 personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Valkas novada domes
saistošo noteikumu neievērošanu:
- Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu - 58,
- Par privātīpašuma nesakopšanu - 9,
- Par trokšņošanu, kas traucē apkārtējiem - 4,
- Par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus tam paredzētām vietām – 6,
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-

Par sēdēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm u.c. tam neparedzētām vietām – 1,
Par automašīnas mazgāšanu šim nolūkam neparedzētā vietā – 1,
Par ēku numura zīmes neizvietošanu – 1,
Par patvaļīgu pieslēgšanos centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
tīkliem – 6,
Par neatļautu reklāmas izvietošanu – 2,
Par apstādījumu bojāšanu – 2;



37 personām par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem
pārkāpumiem:
- Par dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumu pārkāpšanu – 8,
- Par vides piesārņošanu un piegružošanu – 3,
- Par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu – 4,
- Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu – 3,
- Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu – 10,
- Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu – 5,
- Par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu – 1,
- Par sējumu izbraukāšanu – 1,
- Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 1,
- Gājējiem – par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu – 1;



31 autovadītājs saukts pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu apstāšanās
un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem,
Par dažādiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzsāktas 42 administratīvās lietvedības,
121 administratīvā pārkāpuma lieta nosūtīta izskatīšanai Valkas novada domes
Administratīvajai komisijai,
Nosūtīti 104 rakstiski brīdinājumi,
Nodrošināta sabiedriskā kārtībā un drošība 23 sporta un izklaides pasākumos,
Valsts policijā atskurbšanai nogādātas 10 personas, dzīvesvietā nogādātas 5
personas, kuras atradās publiskā vietā stiprā alkohola reibumā,
Veikti 29 izbraukumi, lai sniegtu palīdzību dažādām valsts un pašvaldības iestādēm
(t.sk. Valsts Vides dienestam, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam
u.c.).








2017.gadā Valkas pilsētā tika veikta Valkas novada domes 2015.gada 30.decembra
Saistošo noteikumu Nr.21 ” Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura
zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” ievērošanas
kontrole. Tika izsūtīti 64 rakstiski brīdinājumi nekustamā īpašuma īpašniekiem novērst
pārkāpumu, par minēto noteikumu neievērošanu sastādīts 1 administratīvā pārkāpuma
protokols, savukārt sakarā ar to, ka 2017.gadā tika pieņemti saistošie noteikumi Nt. 7
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valkas
novadā” un pateicoties Valkas novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai
tika uzsākts darbs pie minēto noteikumu ievērošanas kontroles, kā rezultātā tika sastādīti
6 administratīvā pārkāpuma protokoli par nesankcionēta pieslēguma centrālajai
ūdensapgādes sistēmai ierīkošanu.
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12.attēls
Sastādīto protokolu skaits 2012.-2017.gadam.

Sastādīto protokolu skaits (2012.-2017.g.)
2017

90

37

158

58
50

2016

62
69

2015

Par domes saistošo
noteikumu neievērošanu

108
131
99

2014

151

101

2013
50

2012
0

71
100

Pēc Latvijas administratīvo
pārkāpumu kodeksa
250
178
279

121
200

300
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Administratīvā pārkāpuma
protokolu skaits kopā

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)

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
 Östhammar, Zviedrija
 Durby, Beļģija
 Uusikaupunki, Somija
 Orimattila, Somija
 Kobylnica, Polija
 Koscielisko, Polija
 Tvrdosin, Slovākija
 Weissenburg, Vācija
Valkas pašvaldība darbojas biedrībā Eiroreģions “Pleskava – Livonija”, kas ir pierobežas
pašvaldību brīvprātīga savienība.
 Valkas novada domes administrācijas pārstāvji un Valkas ģimnāzijas skolnieki
piedalījās ikgadējā sadraudzības pilsētu tīklojuma Twin Town pasākumā Valgas pašvaldībā,
Igaunijā, kas norisinājās no 2017.gada 26.jūlija līdz 30.jūlijam. Pasākumā piedalījās
sadraudzības pilsētu tīklojuma administrācijas pārstāvji un jaunieši no Durbuy (Beļģija),
Kobylnica un Koscielisko (Polija), Orimattila (Somija), Valga (Igaunija) un Valka (Latvija).
Katru gadu kāda no sadraudzības pašvaldībām organizē šāda tipa tikšanos, kurā pašvaldību
administrācijas pārstāvji un jaunieši sadarbojas ar mērķi stiprināt attīstību un sadarbību starp
Eiropas Savienības dalībvalstīm. 2017.gada sanāksmes tēma bija “Romas līgums un
Eiropas ekonomiskās savienības dibināšana: situācija tagad un nākotnes iespējas”.
2019.gadā sanāksme tiks rīkota Orimattila, Simijā.
 Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi 2017.gada 25.novembrī Valkas J.Cimzes
ģimnāzijas sporta hallē notika 5.Valgas-Valkas Uzņēmēju sporta diena. Sporta dienas mērķis
ir iepazīties ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem, nodibināt sadarbības kontaktus un jautri un aktīvi
pavadīt laiku. 2017.gada sporta dienā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki, no Latvijas bija
pārstāvēti uzņēmumi SIA “Valkas gaismas”, SIA “Lenoka”, SIA “efn Nord”, SIA “Varikon”, SIA
“Valkas MD”, SIA “Pepi Rer”, SIA “Keide+”, SIA “Folkland Timber”, SIA “Valkas aptieka”, SIA
“Reģionālie mediji”, SIA “Vārpas 1” un NVA Valkas filiāle.
 Pēc saņemtā ielūguma no Marijampoles pašvaldības (Lietuva) ar uzaicinājumu
apmeklēt Marijampoles pilsētas svētkus (Lietuva), Valkas novada delegācija trīs cilvēku
sastāvā laikā no 2017.gada 26. – 28.maijam apmeklēja Marijampoles pašvaldību. Tikšanās
laikā tika pieņemts lēmums par trīspusēja sadarbības līguma parakstīšanu starp Valku –
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Valgu un Marijampoli 2018.gadā. Savukārt Marijampoles pašvaldības delegācija apmeklēja
Valku un Valgu pilsētas svētku laikā no 9.-11.jūnijam.
 Valkas novada domes delegācija piecu cilvēku sastāvā no 2017.gada 19.septembra
līdz 22.septembrim devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Bodo pašvaldību Norvēģijā par
klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu vietējā līmenī. Tā
kā Valkas novada dome Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE
2015 apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām projekta LIFE LOCAL ADAPT
(Klimata pārmaiņu pielāgošanās jautājumu integrēšana vietējo pašvaldību darbībā) ietvaros
izstrādā Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un
monitoringa sistēmu, pieredzes apmaiņas vizīte veicināja zināšanu līmeņa un kapacitātes
celšanos un deva iespēju izvērtēt un salīdzināt esošo situāciju saistībā ar klimata pārmaiņām
un vietējo plānošanas dokumentu un investīciju plāna pilnveidošanu. Pieredzes apmaiņas
vizītei ir liels potenciāls attīstīt turpmāko sadarbību nākotnē gan kopīgu projektu izstrādē un
īstenošanā, gan citos ar pašvaldību saistītos jautājumos. Valkas novada domes pārstāvji
uzaicināja Bodo pašvaldības delegāciju apmeklēt Valkas novadu, un Bodo pašvaldības
pārstāvji izteica gatavību šo uzaicinājumu pieņemt uz doties atbildes vizītē 2018.gadā.
Plānots, ka tad arī varētu parakstīt turpmākās sadarbības līgumu.
 2017.gada 17.martā, darba vizītes ietvaros Valkas pilsētu apmeklēja Igaunijas valsts
prezidente Kersti Kaljulaida ar delegāciju. Vizītes laikā prezidente apmeklēja Valkas Mākslas
skolu kā arī tikās ar Valkas novada domes speciālistiem. Tikšanās laikā prezidentei
K.Kaljulaidai tika stāstīts par Valkas - Valgas sadarbību dažādās jomās un par kopējiem
projektiem un dvīņu pilsētu attīstību.
13.attēls
Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida ar delegāciju apmeklē Valkas Mākslas
skolu.

 2017.gada 21.jūnijā, Valkas un Valgas pilsētu apmeklēja Taipejas misijas pārstāvji.
 No 8.-10.augustam, Valkas novada domes pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē
uz Novodevjatkino pašvaldību Krievijā, pēc Novodevjatkino pašvaldības vadītāja Dmitrija
Majorova ielūguma. Vizītes laikā tika apspriesta kopīga projekta izstrāde uzņēmējdarbības
vecināšanas jomā, iesniegšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
atklātam projektu konkursam.
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 8. septembrī Valkā darba vizītē ieradās Izraēlas vēstniece Latvijas Republikā Lirone
Bar-Sadē (Lironne Bar-Sadeh). Apmeklējuma laikā vēstniece tikās ar pašvaldības vadību, kā
arī iepazinās ar Valkas uzņēmējiem un izglītības un kultūras darbiniekiem. Valkas novada
domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un domes speciālisti iepazīstināja vēstnieci ar
pilsētas ekonomisko situāciju un attīstības iespējām, kā arī vēstniece apmeklēja Valkas
uzņēmumus. Vēstniece viesojās gan mākslas skolā, gan Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, kur
tikās ar ģimnāzijas audzēkņiem un skolas vadību. Vizītes noslēgumā augstā amatpersona
apmeklēs 12. starptautisko laikmetīgā teātra festivālu “Tālvils 2017”, kura norisi un Izraēlas
teātra grupas “Eldar” viesizrādi festivāla ietvaros atbalstīja Izraēlas vēstniecība Latvijā.
 29.novembrī, Valkas novada domi darba vizītē apciemoja Ungārijas
vēstniecības misijas vadītāja vietniece Latvijā Kinga Simon. Vizītes laikā tika apspriestas
Valkas novada un Ungārijas vēstniecības sadarbības iespējas, kā arī iespējamā Štefana
Batorija piemiņas pieminekļa uzstādīšana Valkas pilsētā.
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7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Valkas novada dome 2017.gadā uzsāka vairākus projektus, kuru īstenošana
turpināsies arī 2018. gadā:
 Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība” (“Valga – Valka Twin – Town Centre Development”). Projekta mērķi ir radīt
kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā.
Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu
publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju
pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra
atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu
uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un
veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais
partneris ir Valkas novada dome. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 529 411,76 EUR,
t.sk., ERAF līdzfinansējums 2 999 999,98 EUR. Valkas novada domes budžets projektā 1
771 737,29 EUR un Valgas pilsētas valdes budžets projektā 1 757 674,47. 2016.gadā tika
organizēts starptautisks arhitektu “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju
ielas koncepcija” un noskaidrots tehniskā projekta izstrādātājs – Spānijas arhitektu
uzņēmums IN PROJECT STUDIO BARCELONA S.C.P. Tehniskā projekta izstrādi plānots
pabeigt līdz 2018.gada vidum un būvdarbus uzsākt 2018.gada 4.ceturksnī.
14.attēls
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020
projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”

 Kā projekta partneris Valkas novada dome iesaistījusies projektā “Zaļā dzelzceļa
līnija - bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā
tūrisma maršrutā” (“Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway
lines through environmentally responsible tourism route”), kur vadošais partneris ir
Vidzemes Tūrisma asociācija. Projekts paredzēts iesniegšanai INTERREG Igaunijas –
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Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2014 – 2020. Projektā plānots iztīrīt un sakopt
vecās dzelzceļa līnijas posmā no Latvijas-Igaunijas robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 5 km).
Papildus ir plānots iegādāt divus sliežu riteņus, ar kuriem pārvietoties no vecās Valkas
dzelzceļa stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai un atpakaļ, izveidot atpūtas vietu un uzstādīt
konteinertipa ēku, kur uzglabāt sliežu riteņus, pie vecās Valkas dzelzceļa stacijas. Projektā
plānotais budžets aktivitātēm Valkas novadā ir EUR 27 000, t.sk., ERAF līdzfinansējums
85% jeb EUR 22 950, Valkas novada domes līdzfinansējums 15% jeb EUR 4050.
 Kā projekta partneris Valkas novada dome iesaistījusies projektā «Pārrobežu darba
tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana». Projekta vadošais partneris ir Latvijas
Nodarbinātības valsts aģentūra, projekta partneri Eesti Töötukassa, Valgas pilsētas valde un
Valkas novada dome. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 423 684.00, t.sk., ERAF
līdzfinansējums EUR 360131.Projektu plānots ieviest laikā no 01.03.2017 līdz 28.02.2019.
Valkas novada domes plānotais budžets projektā ir EUR 93 620, tai skaitā Valkas novada
domes līdzfinansējums ir EUR 14043.
Projektā plānotās aktivitātes: pētījums par pārrobežu darbaspēka mobilitāti, pasākumi
darba devējiem (Valgas-Valkas uzņēmēju brokastis, valodas apmācības, darbinieku
kvalifikācijas celšanas apmācības, u.tml. pasākumi), pasākumi darbiniekiem un darba
meklētājiem (semināri par uzņēmējdarbības uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību, valodu
apmācības u.tml.).
 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas
teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018.gadā plānots
uzsākt būvdarbus ražošanas teritorijas izveidošanai Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā, t.sk., jaunas
ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, teritorijas labiekārtošana un
industriālo pieslēgumu (elektroenerģijas) ierīkošana / jaudas palielināšana degradētajā
teritorijā, lai veicinātu jaunu uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo uzņēmumu
paplašināšanos.
 Iepriekš minētās programmas ietvaros plānots īstenot vēl 2 projektus, lai veicinātu
jaunu uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo uzņēmumu paplašināšanos: „Degradētās
teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”, kura ietvaros plānots īpašumā
Ķieģeļceplis, Valkā izbūvēt ražošanas ēku, noliktavu, biroja telpas, nodrošināt kanalizācijas,
ūdensvada un elektrības izbūvi un labiekārtot ražošanas teritoriju ar cieto segumu, kā arī
piebraucamo ceļu apm. 420m garumā uz zemes gabala ar kadastra Nr. 94010040325, un
„Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”, kura
ietvaros īpašumā “Zaļkalni’’, Kārķu pagastā plānots izveidojot jaunu ražošanas teritoriju (0,668
ha), izbūvējot ražošanas ēku un labiekārtojot teritoriju.
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