APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes 2015.gada 30.aprīļa sēdes
lēmumu (protokols Nr.6,10.§)

KOPSAVILKUMS PAR VALKAS
NOVADA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS 2015.2022.GADAM 1.REDAKCIJAS
SABIEDRISKO APSPRIEDI

KOPSAVILKUMS PAR VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.2022.GADAM 1.REDAKCIJAS SABIEDRISKO APSPRIEDI
Saskaņā ar Valkas novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.3,16.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” sabiedriskai apspriešanai tika
nodota plānošanas dokumenta 1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu
no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 2.aprīlim.
Pirmā vadības grupas sanāksme notika 2015.gada 14.janvārī, kur tika lemts par
tematisko darba grupu norisi – veidu, laiku un vietu.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas nosaka novada
prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc tika aicināti novada
iedzīvotāji, uzņēmēji, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides
aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi interesenti, lai
vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm.
Lai veiksmīgi izstrādātu plānošanas dokumenta 1.redakciju kopumā tika noorganizētas
četras tematiskās darba grupas:
1.tabula
Tematiskās
darba Laiks
Vieta
grupas nosaukums*
Tehnisko
jautājumu 2015.gada 5.februārī
Valkā, Beverīnas ielā 3
tematiskā darba grupa
plkst.14:00
Uzņēmēju
tematiskā 2015.gada 6.februārī
Valkā, Beverīnas ielā 3
darba grupa
plkst.10:00
Izglītības,
kultūras, 2015.gada 9.februārī
Valkā, Beverīnas iela 3
sporta un jaunatnes lietu plkst.13:00
tematiskā darba grupa
Kaimiņu
pašvaldību 2015.gada 6.februārī
Valkā, Beverīnas ielā 3
tematiskā darba grupa
plkst.14:30
*Paziņojums tika publicēts www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”

Tehnisko jautājumu tematiskā darba grupa: Diskusija par finanšu līdzekļu sadali
starp novada centru un pagastiem. Tiek skaidrots, ka Valka iekļaujas pēc aglomerācijas
ar iedzīvotāju skaitu uz ES fondu līdzfinasējuma pretendēšanu, bet ciemi ir ārpus
programmas. Ja valsts līdzfinasēs tad pievadus ciemos izbūvēs, bet ja nē, tad ir jālemj
vai pašvaldība 100 % apmaksās šo ieceri par pievadu izveidi ciemos. Tiek diskutēts par
ēku “Nagliņas” pašreizējo stāvokli. Norāda, ka ēkas un dīķi ir katastrofālā stāvoklī un ir
vidi degradējoši objekti. Norāda, ka šeit varētu veidot atkritumu uzglabāšanas poligonu.
Jautājums, kādi projekti tiek uzskatīti par prioritāriem. Atbild, ka saskaņā ar pieejamām
programmām un apgūstamo finansējumu, Attīstības lietu komitejā tiks lemts, kuru
projekta ideju virzīt uz finansējuma saņemšanu. Ceļu segumu atjaunošana ir iespējama,
ja galā ir ražošanas uzņēmums. Jautājums, par to, kas laukiem skaitās ražošana, zem
kā liekas tūrisms, vai cūku ferma der? Atbilde, ka pēc būtības cūku ferma der, jo ir
lauksaimniecības produkcijas ražošana. Būtiski ir noteikt arī degradētās teritorijas, kuras
būtu iespējams pielāgot jaunai sabiedriskai funkcijai.
Uzņēmēju tematiskā darba grupa: Diskusija par degradētajām teritorijām pilsētā. Vai
arī lauku teritorijās ir iespējams noteikt degradētās teritorijas? Tas būtu pat
nepieciešams, lai pašvaldība var apzināties cik šādu teritoriju ir un iezīmēt tās Teritorijas

plānojumā, kā vietas, kuras izvērtējot var kļūt par uzņēmējdarbības attīstības teritorijām.
Diskusija par finanšu līdzekļu sadali šādu teritroriju revitalizācijā. Tiek skaidrots, ka
pašvaldība iegulda līdzekļus ēku sakartōšānā, savukārt uzņēmējs pērk nepieciešamās
iekārtas. Par autoceļu segumu atjaunošanu un ir jārīko sabiedriskās apspriešanas,
kurās tiks noteikt ceļu atjaunošanas prioritārā secība. Tiek norādīts, ka nepieciešama
komunikācija starp pašvaldības nodaļām un iestādēm lai veicinātu racionālu prodeuktu
veidošanu, neveidotos pārklāšanās. Nelietderīgs finanšu līdzekļu izlietojums, veidojot
vienāda veida infrastruktūras elementus. Jāveic kultūras pasākumu sadale un
saskaņotība. Jāveido novada vienotais tēls ar Valku kā centru un Valgu.
Kaimiņu pašvaldību tematiskā darba grupa: Diskusija par pagastu ceļu stāvokli un to
uzlabošanas iespējām. Ir kritēriji pēc kuriem piešķir kvotu: iedzīvotāju skaits, uzņēmēji
(prioritāri lauksaimnieki) ne viens, bet jābūt vairākiem, pašvaldības kopējais ceļu
garums. Diskusija par sadarbības jomām: Naukšēnu novads: Dabas ilgtspējīga
saglabāšana, dabas tūrisms; Biedrība “No salacas līdz Rūjai” - partnerību sadarbība;
Pārrobežu sadarbība; Spiģu alas saglabāšana, veidošana par tūrisma objektu,
labiekārtošana; Dzelzceļu attīstība (green way); Kultūras un sporta attīstība; Veselības
jomas attīstība. Burtnieku novads: Biedrība “No salacas līdz Rūjai” - partnerību
sadarbība; Spiģu alas saglabāšana, veidošana par tūrisma objektu, labiekārtošana;
Dzelzceļu attīstība (green way). Smiltenes novads: Valsts iestādes; Sabiedriskais
transports; Uzņēmējdarbības joma. Strenču novads: Izglītības joma; Kultūras un sporta
joma; Transporta attīstība; Pārrobežu sadarbība; Sociālās jomas attīstība, Lauku
partnerība “Ziemeļgauja” stratēģijas izstrāde.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu tematiskā darba grupa: Diskusija par
Valkas novada vīziju. Jāuzsver, kā dzīvošanai labvēlīga vide. Pie uzdevumiem jāmin,
starptautiskā izglītība, bērnu nodarbinātība vasaras laikā, speciālistu piesaiste. Kultūras
jomā RV2 noteikt, kā: Valkas novada kultūras telpas attīstība.RV2U6 formulējumu
ieguldīt resursus mainīt uz attīstīt un uzlabot. Veidot multifunkcionālas zāles. Sporta
jomā iekļaut uzdevumus kas saistās ar visu vecuma cilvēku iesaistīšanu aktīvā sporta
dzīvē, sporta tūrisma attīsība, visu vecuma tautas sporta attīsība, cilvēkresursu
motivēšana. Pie Jaunatnes lietām minēt – atbalsts jaunām ģimenēm.
Attīstības lietu komiteja: Saskaņā ar 2015.gada 18.februāra Attīstības lietu komitejas
lēmumu (protokols Nr.1,1.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai” uz
kārtējo domes sēdi tika virzīts jautājums par attīstības programmas 1.redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai. Attīstības lietu komitejā diskusija
par precīzu adrešu un ceļu norādīšanu investīciju plānā. Diskusija par ceļu izvērtēšanu
pašvaldības funkciju realizēšanai – skolnieku pārvadāšanai. Noteikt, ka uz plānošanas
dokumenta nepieciešama visu nodaļu vadītāju apliecinājums par iepazīšanos ar
plānošanas dokumenta saturu.
Paziņojumi par Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu tika
publicēti:
1)www.valka.lv
2)Laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”
3)Plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv
Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas materiāli sabiedriskās
apspriešanas laikā bija pieejami:

1) Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 15.kabinetā, darba dienās P.no plkst.8:0012:00 un 13:00-18:00, Ot.-Ce.no plkst.8:00-12:00 un 13:00-17:00 un Pk.no 8:00-12:00
un 13:00-16:00.
2) novada domes mājas lapā www.valka.lv sadaļā Pašvaldības plānošanas dokumenti;
3)apmeklējot organizētās sabiedriskās apspriedes laikā (katrā pagasta pārvaldē).
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada attīstības programmas 1.redakciju
bija iespējams iesniegt līdz 2015.gada 2.aprīlim:
1)novada domē, Beverīnas ielā 3, 15.kabinetā (brīvā formā);
2)sūtot pa pastu uz adresi, Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas
novads, LV-4701 (brīvā formā)
3)elektroniski uz e-pasta adresi kristine.salnina@valka.lv (brīvā formā);
4)Tematiskajās darba grupās, kas tika veidotas no nozares speciālistiem un interešu
grupu pārstāvjiem.
Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes tika organizētas
Valkas pilsētā un katrā pagasta pārvaldē:
2.tabula
Vieta
Datums
Laiks
Semināra iela 9, Valka
2015.gada 9.marts
16:00
„Pūcītes”,
Ērģeme,
Ērģemes 2015.gada 10.marts 10:00
pagasts
Tautas nams, Kārķi, Kārķu 2015.gada 11.marts 10:00
pagasts
Saieta nams „Lugaţu muiţa”, 2015.gada 12.marts 10:00
Lugaţi, Valkas pagasts
„Dalderi”,
Vijciems,
Vijciema 2015.gada 16.marts 10:00
pagasts
„Luturskola”, Zvārtavas pagasts
2015.gada 19.marts 10:00

SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSMES NORISE
Sabiedriskās apspriedes sanāksmes dalībnieki tiek informēti, ka spēkā esošā
aktualizētā Valkas novada attīstības programma ir izstrādāta laika periodam līdz
2016.gadam. Tādēļ, 2014.gada 27.novembrī tika pieņemts lēmums „Par Valkas novada
Attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”, tika uzsākta Valkas
novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde. Klātesošie tiek informēti par
novada esošo situāciju: teritorija un apdzīvojums, iedzīvotāju skaits, dzimstība, mirstība,
bezdarbnieku skaits, zemes izmantošanas struktūra, degradētās teritorijas novadā,
uzņēmējdarbības vide, infrastruktūras attīstība (Izglītība, kultūra, sports, jaunatnes politika,
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, veselības aprūpe, satiksme un sakari,
siltumapgādes sistēma novadā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma novadā). Tiek
analizētas novada stiprās un vājās puses, attīstības iespējas un draudi (SVID analīze).
Skaidroti stratēģiskie uzstādījumi, vīzija, vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni.
Uzsvērta arī sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, noteiktās sadarbības jomas.
Valka, (09.03.2015.) 16:00-17:00
Sanāksmē piedalās 16 (sešpadsmit) dalībnieki. Piedalās pašvaldības iestāţu un
struktūrvienību pārstāvji (saskaņā ar pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu).
DISKUSIJAS PAR:

Diskusijas tiek uzsāktas par degradētajām teritorijām Valkas pilsētā. Plānošanas
dokumentā, kā degradētās teritorijas jāmin: Varoņu iela 39, Kalnmelderu zeme un Parka
ielas dzīvojamo māju rajons.
Dalībnieki vienojas, ka nepieciešams precizēt informāciju, kas saistās ar
uzņēmējdarbības vidi Valkas pilsētā. No plānošanas dokumenta, kur uzskaitīti lielākie
pilsētas uzņēmēji, dzēst informāciju par SIA „Indrāni - V”, SIA „Valhalla” un SIA „Valkas
meţi”. Labot uzņēmuma nosaukumu no SIA „ML Eirobūve” uz SIA „MJ Eirobūve”.
Jāpapildina informācija sadaļā „Sports”, jāmin, ka kopumā novadā ir 19
(deviņpadsmit) volejbola laukumi (t.sk. pludmales volejbola laukumi), trīs slidotavas
(Ērģeme, Valka un Vijciems). Precizēt tekstu par Bērnu un jaunatnes sporta skolai
piederošo sporta zāli: Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta zāle Varoņu ielā.
Sadaļu „Veselības aprūpe un veselības veicināšana”, papildināt ar informāciju, ka
Valkā ir pieejami pakalpojumi ko sniedz SIA „Ziemeļaustrumu Latvijas mutes veselības
centrs”, E.Gulbja Laboratorija (veic visu veidu medicīniskās analīzes), SIA "Balvu un
Gulbenes slimnīcu apvienība" Valkā atvēra konsultatīvo kabinetu, kurā pieaugušajiem un
bērniem ir iespēja saņemt valsts apmaksātus otolaringologa (LOR) pakalpojumus, kā arī
kardiologa pakalpojumus.
Plānošanas dokumentā ir jāmin, ka Rūjienas ielas 31 katlu māja, joprojām tiek
darbināta ar dīzeļdegvielu, kas rada nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.
Sanāksmes laikā saņemts viens rakstisks priekšlikums saskaņā ar pielikumā
pievienoto iesniegumu.
NOLEMJ: Plānošanas dokumentā iekļaut diskusijās pārrunātas izmaiņas.
Ērģemes pagasts, (10.03.2015.) 10:00 – 11:00
Sanāksmē piedalās 10 (desmit) dalībnieki. Galvenokārt pašvaldības iestāţu un
struktūrvienību pārstāvji un Ērģemes pagasta Zemnieku saimniecības „Kārkliņi” īpašniece
(saskaņā ar pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu).
DISKUSIJAS PAR:
Diskusijas tiek uzsāktas par degradētajām teritorijām Ērģemes pagastā.
Plānošanas dokumentā, kā degradētās teritorijas jāmin: “Ķaupi”, “Eglītes” un “Miciņi”.
Dalībnieki vienojas, ka nepieciešams precizēt informāciju, kas saistās ar
uzņēmējdarbības vidi Ērģemes pagastā. Sadaļā, kā vieni no lielākajiem un pelnošākajiem
uzņēmējiem jāmin, Z/s “Kalnstrīķi”, kam viens no darbības veidiem ir metālapstrāde, Z/s
“Labārti”, kam darbības veids ir piena lopkopība un graudkopība, Z/s “Keide Plus” – ogu
pārstrāde.
Sadaļu “Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi” papildināt ar informāciju par
sociālajiem dzīvokļiem, kas atrodas Turnā, “Valţkalnos”, šobrīd no 10 (desmit) pieejamiem
dzīvokļiem 6 (seši) ir aizpildīti. Pagasta iedzīvotāji ar šo pakalpojumu ir ļoti apmierināti,
min, kā veiksmīgi realizētu ideju. Iedzīvotāji uzsver, ka plānošanas dokumentā jāuzsver un
jāatspoguļo patiesā situācija par ūdens kvalitāti Ērģemes ciema līvānu dzīvojamo māju
rajonā. Norāda, ka ūdens kvalitāte neatbilst kritērijiem. Jāmeklē risinājums papildinot
investīciju plānu ar projekta ideju, kas saistās ar ūdensvada pārbūvi un kanalizācijas tīklu
izbūvi.
Investīciju plānā ir nepieciešams iekļaut projekta idejas: “Valţkalni”, saimniecības
ēkas renovācija un izbūvēt skatu laukumu un kāpnes “Cepurkalnā”.
Sanāksmes laikā tika saņemti rakstiski priekšlikumi saskaņā ar pielikumā
pievienotajiem iesniegumiem.
NOLEMJ: Plānošanas dokumentā iekļaut diskusijās pārrunātās izmaiņas. Pārskatīt
rakstiskos priekšlikumus, iekļaut informāciju plānošanas dokumentā.

Kārķu pagasts, (11.03.2015.) 10:00-11:00
Sanāksmē piedalās 20 (divdesmit) dalībnieki, 12 (divpadsmit) no tiem pagasta iedzīvotāji
(saskaņā ar pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu).
DISKUSIJAS PAR:
Diskusijas tiek uzsāktas par uzņēmējdarbības vidi pagastā. Sadaļu
“Uzņēmējdarbības vide” nepieciešams precizēt un papildināt ar pagasta lielākajiem un
pelnošākajiem uzņēmējiem: Z/s “Tūţi”, Z/s “Brieţi”, Z/s “Meţavoti”, kam galvenais
nodarbošanās veids ir lauksaimniecība (kartupeļu audzēšana), SIA “A.G.V.”
Sanāksmes laikā iedzīvotājiem radās jautājumi, kas saistās ar pagasta ceļiem un to
uzturēšanu. Pagasta pārvaldes vadītājs sniedza atbildes uz iedzīvotāju uzdotajiem
sadzīviskajiem jautājumiem. Iedzīvotājiem tika sniegta informācija par īpašuma tiesību
jautājumiem un lauksaimniecības zemes nomas iespējām.
Sanāksmes laikā netika saņemti rakstiski priekšlikumi.
NOLEMJ: Plānošanas dokumentā iekļaut diskusijās pārrunātās izmaiņas.
Valkas pagasts, (12.03.2015.) 10:00-10:30
Sanāksmē piedalās 8 (astoņi) dalībnieki. Galvenokārt pašvaldības iestāţu un
struktūrvienību pārstāvji (saskaņā ar pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu).
DISKUSIJAS PAR:
Diskusijas tika uzsāktas norādot, ka Valkas pagasta teritorijā vairs nav pasta
nodaļas.
Plānošanas dokumentā kā degradēto teritoriju jāmin: K/S”Lugaţi”-kalte.
Tiek pārrunāti aktuāli sadzīviski jautājumi, kas saistās ar caurteku uzturēšanu, tīrīšanu un
labošanu.
Tiek ierosināts Teritorijas plānojumā un pašvaldības autoceļu sarakstā iekļaut ceļu
Kaiči-Bekas.
Sanāksmes laikā netika saņemti rakstiski priekšlikumi.
NOLEMJ: Plānošanas dokumentā iekļaut diskusijās pārrunātās izmaiņas. Izvērtēt minētā
ceļa nepieciešamību iekļaut pašvaldības autoceļu sarakstā.
Vijciema pagasts, (16.03.2015.) 10:00-10:30
Sanāksmē piedalās 6 (seši) dalībnieki, pašvaldības iestāţu un struktūrvienību pārstāvji
(saskaņā ar pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu).
DISKUSIJAS PAR:
Diskusiju nav. Uz sanāksmi nav ieradies neviens sabiedrības pārstāvis.
Sanāksmes laikā rakstiski priekšlikumi saņemti no pārvaldes vadītājas, skolas
direktores un tautas nama vadītājas, saskaņā ar pielikumā pievienotajiem iesniegumiem.
NOLEMJ: Pārskatīt rakstiskos priekšlikumus, iekļaut informāciju plānošanas dokumentā.
Zvārtavas pagasts, (19.03.2015.) 10:00-11:00
Sanāksmē piedalās 11 (vienpadsmit) dalībnieki. Galvenokārt pašvaldības iestāţu un
struktūrvienību pārstāvji un divi pagasta iedzīvotāji Zemnieku saimniecības „Avoti”
darbiniece un A.Lielgalve (saskaņā ar pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu).
DISKUSIJAS PAR:
Diskusijas tiek uzsāktas par uzņēmējdarbības vidi pagastā. Sadaļu
“Uzņēmējdarbības vide” nepieciešams precizēt un papildināt ar pagasta lielākajiem un
pelnošākajiem uzņēmējiem: Z/s “Vasi”, Z/s “Lejaskalni”, Z/s “Bērzkalni”, Z/s “Pļavnieki”.

Norāda, ka izvērtējot Investīciju plānu tika secināts, ka Mierkalna tautas nama teritorijas
labiekārtošanai ir nepieciešams lielāks finansējums nekā šobrīd ir paredzēts investīciju
plānā.
Pagasta iedzīvotāju interesēja jautājums, par ceļa Bērzkalni-Šodi īpašuma
tiesībām, norādot, ka šobrīd ceļš atrodas uz privātās zemes. Iedzīvotāja minēto ceļu
ieteica iekļaut pašvaldības autoceļu sarakstā. Kā risinājums šī ceļa iekļaušanai
pašvaldības autoceļu sarakstā tika minēts: “Ja tiek panākta vienošanās ar zemju
īpašniekiem par zemes zem ceļa dāvinājumu pašvaldībai, tad pašvaldība to iekļaus ceļu
sarakstā”.
Sanāksmes laikā netika saņemti rakstiski priekšlikumi.
NOLEMJ: Plānošanas dokumentā iekļaut diskusijās pārrunātās izmaiņas.
Plānošanas dokumenta 1.redakcijas izstrādes laikā no pašvaldības nodaļām, iestādēm,
struktūrvienībām, darbiniekiem un citām ieinteresētajām personām tika saņemti rakstiski
un telefoniski labojumi, precizējumi, saskaņā ar pielikumā pievienoto tabulu.
Kontaktpersona:
Kristīne Salniņa
Valkas novada domes, Teritorijas plānošanas daļas, Teritorijas plānotāja
Tel. 64707499, +371 25749130, e-pasts:kristine.salnina@valka.lv

1.pielikums
Tematisko darba grupu reģistrācijas lapas

2.pielikums
Sabiedrisko apspriežu sanāksmju reģistrācijas lapas

3.pielikums
Priekšlikumi

4.pielikums
Tabula
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu
Iebilduma/priek
šlikuma
iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

1.

Ērģemes
pagasta
pārvalde - Gita
Dance

Nodrošināt ūdensvada un kanalizācijas
tīklus Ērģemes ciema Ievu ielā.

Ņemts vērā.Iekļauts investīciju plānā
Sadaļā Nr. 7-7

2.

Ērģemes
pagasta
pārvalde Jānis Krams

Iekļaut investīciju plānā projekta idejas:
Skatu laukuma izbūve uz „Garā kalna”,
Ērģemes pagastā. Saimniecības ēkas
atjaunošana „Valţkalnos”, Ērģemes
pagastā. Kanalizācijas izbūve Ērģemes
ciema Ievu ielas rajonā.

Ņemts vērā.Iekļauts investīciju plānā
Sadaļā Nr.11-18; Sadaļā Nr.4-12 un
Sadaļā Nr.7-7.

3.

Datorsistēmu
un datortīklu
administrators
- Vilnis Vilguts

Savienot, pašvaldības iestādes Valkā, ar
optisko tīklu.

Ņemts vērā. Esošajā situācijā
papildināts teksts sadaļā “Satiksme un
sakari”.

4.

Vijciema tautas Ieklāt bruģi pie Vijciema tautas nama
nams - Vita
Bērziņa

5.

Vijciema
pamatskola Aīda Vītola

6.

Zvārtavas
Saņemti labojumi un precizējumi esošajā
pagasta
situācijā un investīciju plānā.
pārvalde Marita Treijere

7.

Sporta un
jaunatnes lietu
daļa - Kristīne
Karole

Iekļaut investīciju plānā projekta idejas:
Valkas pilsētas publiskās slidotavas
pārvietojamo bortu izveide. Elektroniskā
laika ņemšanas iekārta. Mobilie ţogi
sporta sacensībām. Galda tenisa apmaļu
komplekts. Numuru komplekts distanču
slēpošanai.Valkas pilsētas publiskās
slidotavas pārvietojamo bortu izveide.

Ņemts vērā. Iekļauts investīciju plānā
Sadaļā Nr.5 ar kārtas numuriem 50.,
51., 52. ,53. ,54., 55.

8.

Vijciema
pagasta
pārvalde Mārīte Kalniņa

Iesniegti priekšlikumi Investīciju plānā
iekļaut projekta izdejas: Vijciema centra
krustojuma labiekārtošana; Vijciema
sporta vēstures istabas ierīkošana;
Vijciema Maţa skolas ēkas atjaunošana
un izmantošana; Vijciema pasta ēkas
iegāde, atjaunošana un pielietojumus;
Vijciema pamatskolas vēsturiskās
ekspoziīcijas telpas rmonts un
labiekārtošana; Vijciema pamatskolas
zāles remounts; Vijciema pamatskolas

Ņemts vērā. Iekļauts Investīciju plānā
Sadaļā Nr.13-14; Nr.11-12; Nr.5-46;
Nr.5-18; Nr.5-5; Nr.6-11; Nr.13-27

Nr.
p.k.

Pamatojums, ja
lebildums/priekšliku
ms
nav ņemts vērā

Ņemts vērā.Iekļauts investīciju plānā
Sadaļā Nr.13-14

Iekļaut investīciju plānā projekta idejas:
Ņemts vērā. Iekļauts investīciju plānā
Zaļās klases izbūve. Āra trenaţieru izbūve. Sadaļā Nr.5.-5
Bruģēts celiņš no skolas līdz parkam.
Ņemts vērā. 1.3.sadaļa papildināta ar
Zvārtavas pagasta saimniecībām – Z/s
„Avoti”, Z/s „Stirnas”, Z/s „Kāršupes”, Z/s
„Vasi”.1.4.2.sadaļas tabulā pulciņi,
darbinieku skaits un pašdarbnieku skaits
no Luturskolas pārcelts uz Mierkalna
tautas namu. 3.8.sadaļā precizēts
nosaukums „Partnerība Ziemeļgauja” uz
„Lauku partnerība Ziemeļgauja”.
Investīciju plāna 4.nodaļā precizēta
projekta idejas Mierkalna tautas nama
apkārtnes labiekārtošana indikatīvā
summa no EUR5000 uz EUR20000.

Nav ņemts vērā
Vijciema sporta
vēstures istabas
ierīkošana, jo nav
norādīta vieta
(telpas) kur tā tiks
izveidota un
Vijciema pasta ēkas
iegāde,
atjaunošana, jo nav
norādīts tās

teritorijas labiekārtošana; Vijciema skolas
teritroijā āra trenaţieri; Vijciema
feldšerpunktā uzbrauktuves ierīkošana
cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
Kapsētas akmens-mūra sienas
atjaunošana

pielietojums.

9.

Kultūras un
Iekļaut tēzes plānošanas dokumentā, kas
izglītības daļas attiecas uz kultūras un izglītības jomu.
- Aivars Ikšelis Iesniegti priekšlikumi indivīda kompetenecei
un efektīvai jomas pārvaldībai.

10.

Valkas
novadpētniecīb
as muzejs Meldra
Cimdiņa

Iesniegts precizēts esošās situācijas
apraksts. Investīciju plānā iekļautas jaunas
projektu idejas: Valkas novadpētniecības
muzeja ēkas saglabāšana, uzstādot mūru
ţāvēšanas sistēmu un veicot pagrabstāva
sanāciju. Muzeja teritorijas apgaismojuma
rekonstrukcija. Un precizēts esošo projektu
sasniedzamais rezultāts: Valkas
novadpētniecības muzeja rekonstrukcija
(paplašināšana) -jaunas krātuves un
ekspozīciju telpas projektēšana un
būvniecība. Valkas novadpētniecības
muzeja fasādes renovācija, teritorijas
labiekārtošana un semināra dārza
atjaunošana.

Ņemts vērā. Precizēts esošās
situācijas apraksts. Investīciju plānā
iekļautas jaunas projektu idejas Sadaļā
Nr.3-19 un Nr.9-4 un veikti precizējumi
Sadaļā Nr.4-14 un Nr.11-2

11.

Ērģemes
pamatskola –
Olita Šauja

Investīciju plānā veikt precizējumus
projektu rezultatīvajos rādītājos. Precizēt
projektus: Meiteņu mājturības kabineta
izveide Ērģemes pamatskolā. Ērģemes
pamatskolas labiekārtošana. Ērģemes
pamatskolas teritorijas labiekārtošana.
Ērģemes pamatskolas sporta laukuma
atjaunošana. Ērģemes pamatskolas
pirmskolas grupas laukumu labiekārtošana.
Valkas novada Ērģemes pagasta ēkas
„Čiekuriņi” siltināšana. Ērģemes
pamatskolas energoefektivitātes
paaugstināšana

Ņemts vērā. Investīciju plānā veikti
attiecīgi labojumi: 1.Tiks izveidots
moderns meiteņu mājturības kabinets
Ērģemes pamatskolā. Tiks veikta
mēbeļu un aprīkojuma iegāde. 2.
Papildināts ar tekstu - grīdu nomaiņa
gaiteņos, kāpņu atjaunošana, pagraba
remonts, telpu remonts. .Papildināts ar
tekstu Tiks izbūvēta verandas tipa būve
- nodarbībām, stundām un
pasākumiem. 4.Papildināts araprīkojums ielu vingrošanai, tribīnes
skatītājiem,Tiks izveidota "Sajūtu taka".
6. Papipldināts ar - Zāles remonts.
7.Dzēsts - logu nomaiņa. Veiktas
izmaiņas Investīciju plāna Sadaļās Nr.31; Nr.3-2; Nr.5-3; Nr.513; Nr.5-14; Nr.515 un Nr.5-37.

12.

Kārķu
pamatskola –
Ieva Cīrule

Iesniegts precizējums esošajā situācijā,
norāda, ka Kārķu pamatskolā
darbojas mazpulki un skolā tiek realizētas
trīs izglītības programmas.

Ņemts vērā. Veikti precizējumi esošās
situācijas aprakstā

13.

Valkas pagasta
saieta nams Zane Mīļā un
Valkas pagasta
pārvalde

Iesniegti precizējumi esošajā situācijā.
Investīciju plānā iekļautas jaunas projektu
idejas: Valkas pagasta „Lugaţu muiţas”
dabas takas rekonstrukcija un pilnveide.
Valkas pagasta Saieta nama „Lugaţu
muiţa” lielās zāles krēslu iegāde. Valkas
pagasta Saieta nama „Lugaţu muiţa”
skatuves rekonstrukcija. Valkas pagasta
Saieta nama „Lugaţu muiţa” mūzikas
instrumentu iegāde. Valkas pagasta Saieta
nama „Lugaţu muiţa” galdu iegāde. Valkas
pagasta Sēļu kultūras un sporta telpu
izveide.

Ņemts vērā. Veikti precizējumi esošajā
situācijā. Investīciju plānā iekļautas
projektu idejas. Papildināts ar Sadaļa
Nr.11-15; Nr.4-18; Nr.4-19; Nr.4-20;
Nr.4-21 un Nr.4-22

Iesniegti labojumi un precizējumi investīciju
plānā. Papildinātas projektu idejas
Mierkalna tautas nama apkārtnes

Ņemts vērā. Papildināts 4. sadaļs ar
Mierkalna tautas nama apkārtnes
labiekārtošanu un 16. punkts par

14.

Zvārtavas
pagasta
pārvalde –

Ņemts vērā. Papildināta esošā situācija
ar iesniegtajām tēzēm. Stratēģiskajā
daļā saskaņā ar iesniegtajām tēzēm
noteikti un iekļauti jauni mērķi un
uzdevumi.

Marita Treijere

labiekārtošana un Bibliotēkas
rekonstrukcija. Dzēsti realizētie projekti.

Bibliotēkas rekonstrukciju. Investīciju
plāna tika dzēsts 7. sadaļas 6.punkts
un 8. sadaļas 4.punkts .

15.

Jaunatnes lietu Izveidots un iesniegts jaunas nodaļas
speciālists - Ilze apraksts.
Krastiņa

Ņemts vērā. Izveidota jauna nodaļa un
iekļauts sagatavotais apraksts.

16.

Valkas
Iesniegti labojumi un precizējumi esošajā
ģimnāzija - Lilita situācijā. Investīciju plānu papildināt ar
Kreicberga
jaunām projektu idejām: Valkas ģimnāzijas
sētas mākslinieciska atjaunošana – katrā
sētas fragmentā iestrādājot ainu no Valkas
vēstures. Valkas ģimnāzijas dārza
labiekārtošana – strūklaka ar gaismas
efektiem, dārza soli, apgaismes ķermeņu
izvietošana.

Ņemts vērā. Esošajā situācijā veikti
atbilstoši labojumi. Investīciju plānā
iekļautas projketu idejas Sadaļā Nr.5-43
un Sadaļā Nr.5-44

17.

Teritorijas
apsaimniekošan
as nodaļa Inese Vehi

18.

Siltumapgādes
nodaļa –
Dzintars
Rudzītis

Iesniegti precizējumi un papildinājumi
esošajā situācijā.

19.

Valkas
pamatskola Nadeţda
Moţarova

Iesniegts ierosinājums investīciju plānā
iekļaut projekta ideju par Valkas
pamatskolas teritorijas
noţogojumu

20.

Bērnu Jauniešu
sporta skola Mudīte Gerke

Iesniegti precizējumi un labojumi esošajā
situācijā.

Ņemts vērā. Veikti attiecīgi labojumi
nodaļā, iekļaujot tekstu daļas, labojot - Ir
trīs divas profesionālās ievirzes skolas –
Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta
skola. Papildinot ar -lauku skolu rudens
sporta spēles un reizi divos gados
Olimpisko dienu. Tradicionālas ir sporta
veidu nodaļu organizētās sacensības
vieglatlētikas divcīņa, šahā
“Ziemassvētku circenīši”, futbolā
“Pavasaris”. Audzēkņi piedalās valsts
un starptautiska mēroga sacensībās,
startē Latvijas izlases komandas
sastāvā.

21.

Pašvaldības
policija – Diāna
Jūga

Izveidots un iesniegts jaunas nodaļas
apraksts.

Ņemts vērā. Izveidota jauna nodaļa un
iekļauts sagatavotais apraksts.

22.

Valkas
mākslas skola
- Maruta
Stabulniece

Iesniegs precizēts un labots apraksts
esošajā situācijā.

Ņemts vērā. Esošajā situācijā precizēts
apraksts par Valkas mākslas skolu.

Iesniegts precizēts esošās situācijas

Ņemts vērā. Esošajā situācijā veikti

23.

Sociālais

Investīciju plānā jāiekļauj projekta ideja:
Valkas pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas administratīvās
ēkas un palīgēku rekonstrukcija vai citas
iegāde .

Ņemts vērā. Projekta ideja iekļauta
investīciju plānā Sadaļā Nr.2-8

Ņemts vērā. Veikti precizējumi un
papildinājumi esošās situācijas
nodaļā”Enerģētika un
energoefektivitāte”.
Nav ņemts vērā.
Investīciju plānā
paredzēta aktivitāte
5.daļā
6.punktā Valkas
pamatskolas
teritorijas
labiekārtošana RV1;
RV10 - Tiks
atjaunoti celiņi
apkārt skolai,
nodrošināta droša
vide
bērniem.
Nepieciešams
novilkt sētu apkārt
skolas teritorijai.

dienests –
Natālija
Dubrovska
(+Sociālais
aprūpes nams)

apraksts. Investīciju plānā iekļaut jaunas
projektu idejas: Sociālā aprūpes namā
1.stāvā dušas telpas pārbūve un remonts
Sociālā aprūpes nama ēkas Rūjienas iela
3 ieejas atjaunošana un apkārtējas vides
labiekārtošana - kāpnes, durvis, puķu
kastes, puķudobes, plāksnes uz celiņiem
Sociālā dienesta Rūjienas iela 3D
siltināšana Jauna pakalpojuma izveide
Valkas novada iedzīvotājiem – ģimenes
psihoterapeita pakalpojums. Sociālo
pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
Valkas pilsētā. No investīciju plāna dzēst
realizētos projektus.

labojumi un precizējumi. Dzēsti ieraksti
par realizētajiem projektiem Sadaļā
Nr.6, kārtas numuri 1,2,3,4,7. Tā vietā
Investīciju plānā iekļautas projektu
idejas Sadaļā Nr.6 kārtas numuri 1, 2, 3,
4, 10.

24.

BJC „Mice” –
Kristīne Ganiņa

Sniegts precizējums esošajā situācijā.
Investīciju plānā iekļaut projektu idejas:
Jumta seguma nomaiņa. Logu maiņa.
Trešā stāva remounts. Paklāja segumu
nomaiņa uz parketu-divos administrācijas
kabinetos. Pagalma verandas renovācija.
Parādes ieeja no ielas puses. Pagalma
durvju maiņa. Divu kāpņu telpu remounts.
Divu kāpņu telpu trepju tīrīšana un
vaskošana pēc remonta (virskārtas
seguma atjaunošana). Ţalūzijas logiem.
Pagalma seguma nomaiņa uz bruģi - starp
BJC un Sporta skolu. Bēniņu telpas
ceturtā stāvā renovācija (papildus telpas
izveide apmēram 190 kvadrātmetru
platībā). Pagalma apgaismošana sistēmas
izveidošanai. Sagatavot dekoratīvo ēkas
apgaismošanas sistēmu. BJC otrā stāva
administrācijas un zāle kosmētiskais
remounts. Pagalmā vienkāršota estrāde
(apmēram
20
kvadrātmetrus
lielu).
Saliekamie soli un galdi- (7.gab.galdi,
12.gab.soli). Bērnu rotaļu laukuma izveide
iekšpagalmā (Sastāv no 4-5 objektiem).
Mēbeļu nomaina pirmsskolas izglītības
klubā "Rūķu skola". Materiāli tehniskā
bāze - auto modelisma un auto
lidmodelisma attīstīšanai.
Materiāli
tehniskā bāze - Foto un video pulciņa
darbības uzsākšanai (3.gab. foto kameras,
1.gab. spoguļkamera, 2.videokameras,
foto vidio studijas aprīkojums). Materiāli
tehniskā bāze šūšanas un tekstila pulciņa
izveidei (6.gab. šujmašīnas, 1.gab.
overloks, kabineta aprīkojums). Materiāli
tehniskā bāze LEGO pulciņa izveidei (5.12.gadi). Saliekamās gultas (20.gab,
segas, spilvenus, palagus, segu un
spilvenu pārvalkus) - diennakts nometņu
organizēšanai, viesu izmitināšanai.

Ņemts vērā. Precizēta esošā situācija.
Investīciju plānā iekļautas projektu
idejas, apvienojot ar jau esošajām, tās
papildinot un iekļautas jaunas. Sadaļā
Nr.5 ar kārtas numuriem 33,47,48,49.

25.

IKSJ nodaļa –
Rolands
Rastaks

Iesniegti precizējumi esošās situācijas
aprakstā.

Ņemts vērā. Veikti precizējumi un
labojumi esošās situācijas nodaļā
nodaļā “Izglītība”

26.

Tūrisma
informācija –
Sandra
Pilskalne

Iesniegti precizējumi un labojumi esošās
situācijas aprakstā.

Ņemts vērā. Veikti precizējumi un
labojumi esošās situācijas nodaļā
“Tūrisma infrastruktūra”.

27.

Kārķu pagasta
pārvalde –
Pēteris
Pētersons

Iesniegti precizējumi un labojumi esošās
situācijas aprakstā par Kārķu pagastu.
Iesniegti precizējumi un labojumi
investīciju plānā papildinot esošās

Ņemts vērā. Esošās situācijas aprakstā
veikti labojumi un precizējumi kas
attiecas uz iedzīvotāju kustību, iekļauta
piebilde, ka Kārķu pagasta bibliotēka

projekta idejas un iekļaujot jaunas projekta atrodas ēkas otrajā stāvā, kas liedz
idejas. Dzēsti projekti, kas ir realizēti.
iespēju piekļut visiem interesentiem.
Papildināta un precizēta informācija par
volejbola laukumu skaitu novadā.
Precizēta informācija par satiksmes
organizēšanu pagastā. Iekļauta
informācija par likvidēto Kārķu
centralizēto apkuri. Papildināta
informācija par ūdenssaimniecības un
kanalizācijas attīsību ciemā. Precizēta
informācija par asfaltēto autoceļu
garumu. Iekļauts priekšlikumsSVID
analīzei: Pie "Zemes izmantošanas
struktūra" pie vājām pusēm
iekļauts: liels īpatsvars ar
neapsaimniekotām lauksaimniecības
zemes platībām un nekoptas meliorāciju
sistēmas.
Shēmā "Telpiskā struktūra" veikti
labojumi, dzēsta informācija par
augstākās izglītības pieejabību Valkā.
Dzēsti ieraksti par realizētajiem
projektiem: Kārķu pirmskolas izglītības
iestādes energoefektivitātes
paaugstināšana. Estrādes būvniecība.
Valkas novada Kārķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība.
Investīciju plānā iekļautas jaunas
projektu idejas Sadaļā Nr.3-4
Dienesta viesnīcas izveide. Sadaļā
Nr.4-7Tirgus laukuma sakārtošana,
publiskās WC renovācija un vides
objekta izveide Kārķu centrā. Sadaļā
Nr.4-23 Bibliotēkas pārcelšana uz Kārķu
Tautas namu. Sadaļā Nr.7-4 Pievadu
izbūvi Kārķu ciemā. Sadaļā Nr.8-9
Kārķu pagasta dzīvojamās mājas
„‟Meţinieki‟‟ ēkas kapitālais remonts.
Sadaļā Nr.8-10 Centralizētas katlu
mājas izveide Kārķu ciemata
daudzdzīvokļu mājām. Sadaļā Nr.11-15
Jaunu dabas apskates objektu un
informācijas stendu izveide
Lustiņdruvas takā - vēja stabules; laika
(laikapstākļu) noteicējs, meţa tālskatis;
rūķa kurpes, lielā sēne, zvēru barotava.
Sadaļā Nr.11-17 Koka tilta būve pār
Sedas upi-Spiģu alas krastā.
28.

Vijciema
pagasta
uzņēmējs Valdis Šaicāns

Iesniegti labojumi un precizējumi
plānošanas dokumenta esošajā situācijā.
Sadaļā "Jaunatnes politika" iespēja kur
pavadīt savu brīvo laiku Vijciema Jauniešu
dome. Sadaļā "Satiksme un sakari"
precizēts teikums par dzelzceļa pasaţieru
pārvadāšanu. Sadaļu "Ūdensapgāde un
kanalizācija" papildināt: Vijciema ciemā
nepieciešams veikt Pārupes ielas
ūdensapgādes un kanalizācijas
rekonstrukciju. Sadaļā SVID analīze:
"Zemes izmantošanas struktūra" pie vājām
pusēm iekļaut: Zvārtavas pagasta reljefs,
Sedas upes piesārņojums un Vijciema
HES. Pie "Uzņēmējdarbības vide" kā
draudi iekļaut: Valsts likumdošana un
Ekonomiskā krīze. Investīciju plānā veikt
labojumus: Dzēst projektu: Amatu mājas

Ņemts vērā. Ieteikumi un precizējumi
iekļauti attiecīgajās sadaļās attīsības
programmas esošajā situācijā un
investīciju plānā. Investīciju plānā
papildināta projekta ideja Sadaļā Nr.7-5

izveide Vijciema pagasta ciemā. Papildināt
projekta ideju Vijciema ciema
ūdenssaimniecības attīstība – norādot
papildus finansējuma avotu.
29.

Ērģemes
pagasta
uzņēmējs Mārtiņš Kreilis

Iekļaut Investīciju plānā projekta ideju par
Ērģemes pagasta ceļa Priedītes-Vīciepi
pārbūvi.

Ņemts vērā. Iekļauts investīciju plānā
Sadaļā Nr.12. - 15

30.

Kārķu pagasts Vita Jundzīte

Iesniegts precizējums esošajā situācijā.

Ņemts vērā. Labots vasaras kultūras
pasākumu vietas - laukums "pie
pagasta padomes"
labots uz "pie pagasta pārvaldes” un
Kārķu jauniešu birojs vietā uz Kārķu
jauniešu centrs

31.

Kārķu tautas
nams – Dace
Pieče

Iesniegti labojumi un precizējumi esošajā
situācijā. Investīciju plānā iekļaut jaunas
projektu
idejas:
Izstāţu
zāles
labiekārtošana. Tautas tērpu iegāde.

Ņemts vērā. Precizēta esošā situācija.
Investīciju plānā iekļautas jaunas
projektu idejas. Sadaļā Nr.4-24 un Nr.425

32.

Vijciema
pamatskola –
Aida Vītola

Investīciju plānā iekļaut projekta ideju Precizētas projektu idejas Sadaļā Nr.5-5
Vijciema pamatskolas sporta laukuma un un Nr.5-18. No jauna investīciju plānā
dārza labiekārtošana.
iekļauta projekta ideja Sadaļā Nr.5-46
Vijciema pamatskolas telpu labiekārtošana
Vijciema
pamatskolas
vēsturiskās
ekspozīcijas
telpas
remonts
un
labiekārtošana Izremontēt un labiekārtot
skolas muzeja telpas

33.

Valkas novada
būvvalde –
Jolanta Kriviņa

Iesniegti labojumi un precizējumi esošajā Ņemts vērā. Precizēta esošā situācija
situācijā un stratēģiskajā daļā. Veikta un stratēģiskā daļa atbilstoši
teksta korekcija iesniegti priekšlikumi iesniegtajiem kometāriem.
nodaļu uzlabošanai.

34.

Ūdensapgādes
nodaļa –
Gundars
Avotiņš

Norāda, ka labojumu un precizējumu Ņemts vērā.
nodaļā “Ūdensapgāde un kanalizācija”
nav.

35.

Projektu
vadītājs Eduards Dzilna

Veikti precizējumi un labojumi esošās Ņemts verā. Precizēta esošā sitācija.
situācijas sadaļā “Ūdensapgāde un Investīciju plānā aktualizēta Sadaļa Nr.7
kanalizācija”. Precizētas projektu idejas
investīciju plānā.

Datums*

_______________________________________
(dd/mm/gggg)

Atbildīgā
persona

___________________________/Kristīne Salniņa/
(vārds, uzvārds, paraksts*)

Nav ņemts vērā
apvienot trīs
atsevišķās shēmas
“Industriālās zonas”
vienā, pārskatāmāk
ja shēmas ir
atsevišķi, zem
katras ir apraksts
par pieejamajām
komunikācijām un
zonas platību.

