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1. Ievads
16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" [stājas spēkā 19.10.2012.] nosaka:
17.punkts. Uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne vēlāk kā pusgadu pirms kārtējām pašvaldību
vēlēšanām. Tajā ietver informāciju par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī informāciju
par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem. informāciju par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumus un
ieteikumus turpmākajai rīcībai.
2011.gada 30.martā apstiprinātajā Valkas novada attīstības programmā 2010.–2016.gadam Stratēģiskās daļas nodaļā „Ieviešanas uzraudzības plāns” ir
teikts:
Lai nodrošinātu attīstības programmas sekmīgu realizēšanu, vismaz reizi trīs gados jāveic:
1. Jāanalizē pasākumu un projektu izpildes gaita un rezultāti, kā arī to ietekme uz teritorijas attīstības rādītājiem;
2. Nepieciešamības gadījumā jāaktualizē attīstības programma, vai neaktualizējot attīstības programmu, jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns;
3. Jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu laikā padarīto, aicinot iedzīvotājus paust viedokli par tālākām Valkas novada attīstības perspektīvām un
jauniem aktuālu problēmu risināšanas variantiem;
4. Jāgatavo jauni projekti vai arī jāturpina iepriekšējā posmā iesākto un nepabeigto projektu īstenošana.
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2. Informācija par veiktajām aktivitātēm
Visa Valkas novada domes darbība ir vērsta uz novada attīstību, saskaņā ar Valkas novada attīstības programmā uzstādītajām prioritātēm, mērķiem un
uzdevumiem. Projekti Eiropas Savienības finansējuma piesaistei tiek izstrādāti atbilstoši Rīcības plānam un Investīciju plānam.
Ar 2013.gada 25.aprīļa Valkas novada domes lēmumu (protokols Nr.6,5.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju” tika
uzsākts darbs pie plānošanas dokumenta aktualizācijas. Aktualizētā attīstības programma apstiprināta, saskaņā ar 2014.gada 23.septembra lēmumu
(protokols Nr.13,2.§.) „Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam (ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas
apstiprināšanu”.
Valkas novada vīzija:
Valkas novads – cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Valkas novada misija:
Valkas novads ir Latvijas Ziemeļu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, radošai darbībai un izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs starp
Latviju un Igauniju, novērtētām un aizsargātām dabas vērtībām.
Attīstības programmā definētas četras galvenās prioritātes:
1.Cilvēkresursu attīstība;
2.Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3.Uzņēmējdarbības attīstība novadā;
4.Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
Katrai izvirzītajai prioritātei ir noteikti mērķi. Mērķu sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi. Savukārt, lai veiksmīgi izpildītu noteiktos uzdevumus tika veiktas
dažāda veida aktivitātes.
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Prioritāte 1: Cilvēkresursu attīstība
Mērķis: Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža garumā.
Valkas novadā darbojas ģimnāzija un 5
UZDEVUMI
1) Attīstīt un pilnveidot
pamatskolas, kopš novada izveides 2009.gadā,
neviena skola nav likvidēta. Valkā turpina darbu
visa veida formālās
darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes 3
izglītības pieejamību
profesionālās ievirzes izglītības iestādes un Bērnu un
jauniešu centrs. Pie visām lauku pamatskolām
darbojas pirmsskolas grupas.
Sorosa fonda – Latvija atbalstītais projekts mazajām
lauku skolām “Mācāmies, strādājam un dzīvojam
kopā” ir devis iespēju turpināt pārveidot tās par
daudzfunkcionāliem kopienas centriem.
Valkas ģimnāzija ar pašvaldības finansiālu atbalstu
2012./2013.mācību gadā uzsākusi organizēt
autoapmācību vidusskolēniem.
ES ESF projekti:
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos”
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002
Ieviests no 2008. – 2012.gadam.

Turpināts darbs pie pagastu pamatskolu izveidošanu
par daudzfunkcionāliem kopienu centriem – skolās
notiek dažādas apmācības, semināri, kursi, pasākumi,
kurus apmeklē ne tikai skolu skolēni un pedagogi, bet
visi pagasta un novada iedzīvotāji.
Valkas novada Ērģemes pamatskolā izveidota un
darbojas „Vecāku un bērnu skoliņa”, lai veicinātu
vispusīgu, harmonisku pirmsskolas vecuma bērnu
emocionālo un fizisko attīstību, palīdzētu vecākiem
labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības,
sekmētu vecāku līdzdarbošanos kvalitatīvas bērnu
mācīšanās un socializēšanās pieredzes iegūšanai un
palīdzētu vecākiem un bērniem no mazaizsargātajām
sociālajām grupām. Par pieredzes pārņemšanu interesi
ir izrādījušas citas Valkas novada pagastu
pamatskolas.

2) Dažādot esošās un
veidot jaunas
izglītības
programmas
3) Ieguldīt resursus
pedagogu

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.2.1.5 apakšaktivitātes projekts „Pedagogu
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konkurētspējas un
kvalifikācijas
paaugstināšanai
4) Veicināt augstākās
izglītības pieejamību

5) Attīstīt profesionālo
izglītību sadarbībā ar
Valgas profesionālās
izglītības centru
6) Veicināt bērnu un
jauniešu ārpusstundu
aktivitāšu nodarbības

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001.
Ieviests no 2009. – 2012.gadam.
2015.gadā parakstīts līgumu ar Vidzemes
Augstskolu, kas paredz Valkā veidot starptautisku
studiju centru, izmantojot Valkas pašvaldības
iestrādes un projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar
Latvijas-Igaunijas institūtu. Tas paredz sadarbību arī
citos virzienos, iesaistoties ES struktūrfondu,
Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības un citu
projektu īstenošanā.
Valgas profesionālās izglītības centrā (Igaunija) no
2012.gada 1.septembra darbu uzsāka divas
apmācību grupas Latvijas jauniešiem:
1.Kokapstrādes speciālistu apmācība profesiju
apgūst Valgā, vidējo izglītību - Valkas ģimnāzijā.
2. Loģistikas speciālisti – ar vidusskolas izglītību,
apmācības notiek angļu valodā.
Igaunijas-Latvijas programmas projekts
„Development of Valkas Art School as common
cross-border cultural education centre” (Art
School „Walk”)
Projekta ieviešanas laiks 01.03.2012.-31.08.2013.,
attiecināmo izmaksu kopsumma 144 340 EUR,
(Valkas novada domes budžets 74 000 EUR).
J.Cimzes Valkas mūzikas skola nodrošina muzikālās
izglītības iegūšanu ne tikai mūzikas skolas ēkā
Valkā, bet arī Kārķu pamatskolā (pedagogu
izbraukuma nodarbības). Valkas pašvaldība
nodrošina bērnu un jauniešu transportu no Vijciema

Valkas Mākslas skolā projekta ietvaros tika izveidotas
jaunas darbavietas: 3 pedagogi, 1 direktores vietniece
ar igauņu valodas zināšanām. Alga minētiem
darbiniekiem projekta laikā tika maksāta no projekta
līdzekļiem, pēc projekta ieviešanas algas tiek
finansētas no Valgas pilsētas valdes budžeta
līdzekļiem.
2014. / 2015. mācību gadā Valkas mākslas skolā
mācās 238 bērni un jaunieši, no kuriem 109 ir no
Igaunijas (20 no tiek mācības apgūst igauņu valodā un
99 – krievu valodā). Nākotnē igauņu valodas mācību
programmas plānots saglabāt un piesaistīt vairāk
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pagasta uz Mūzikas skolu un Mākslas skolu Valkā.

igauņu bērnus un jauniešus.

Visas skolas saņem (papildus valsts mērķdotācijai)
pašvaldības finansējumu interešu izglītības pulciņu
organizēšanai, sporta, mūzikas un mākslas
programmu īstenošanai, Jaunsardzes kustības
atbalstīšanai.
2011.gadā Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valkas
ģimnāziju īstenoja izglītības inovāciju projektu
“Eksperimentālo nodarbību cikls “Pētu. Domāju.
Radu””, kura aktivitātēs piedalījās visu novada skolu
audzēkņi.
7) Nodrošināt un
dažādot neformālo
izglītību visu vecuma
grupu iedzīvotājiem
8) Pilnveidot brīvprātīgā
darba un brīvā laika
jēgpilnas
pavadīšanas iespējas

Programmas „Jaunatne darbībā” Jauniešu
demokrātijas projekts ”Estonian and Latvian
youngsters hop on a youth participation subway
with decision-makers” (2010.-2011.gads)

Lai radītu iespēju Valkas novada iedzīvotājiem aktīvi
pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot un dažādojot sporta
aktivitāšu pieejamību, plānots uzstādīt āra vingrošanas
laukumus arī Valkas pilsētā un pagastos.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažā
došana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts
„Āra vingrošanas laukumu ierīkošana Valkas
pagastā”. Projekta ietvaros uzstādīti vingrošanas
stieņi, līdztekas, pumpēšanās stieņi, vēderpreses
soliņi, Zviedru sienas, horizontālās trepes, soliņi
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9) Veicināt
mūžizglītības
pieejamību

Valkas pagasta Sēļu un Lugažu ciemos. (Kopējās
izmaksas 5691,49 EUR, FLFLA finansējums
5122,34 EUR).
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.2.1.5 apakšaktivitāte projekts „Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”.
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Projekta mērķis bija veicināt pedagogu
konkurētspēju un profesionālo un sektorālo
mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.
Ieviešanas laiks 2009 – 2012.gadam
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos”
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002
Ieviests no 2008. – 2012.gadam
ES Eiropas Sociālā fonda projekts „Pašvaldību
speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas
Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā
un īstenošanā”
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003/17). Projekta
kopējais budžets ir 10898,92 Ls, kas ir 100% ESF
finansējums. Projekta ieviešanas laiks ir 01.08.2011
– 30.04.2012.
NVA aģentūras piedāvātās tālākizglītības
programmas.
Latvijas – Igaunijas institūta piedāvātie kursi un
semināri.
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10) Nodrošināt
iedzīvotājus ar
daudzveidīgu un
augstvērtīgu kultūras
programmu

Novada stipendijas studējošajiem jauniešiem
novadam nepieciešamās studiju programmās.
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības programmas
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekts "Valkas novada
Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršota
rekonstrukcija" Nr.11-09-L32100-000033), projekts
ieviests no 2011. gadā. Kopējās izmaksas 9539,41
LVL.
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” rīcības „Brīvā laika
pavadīšanai paredzētās infrastruktūras ierīkošana un
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” projekti
„Skaņas aparatūras iegāde Turnas tautas
namam” (kopējās izmaksas 4595,58 EUR, no
kurām ELFLA finansējums 2700,00 EUR), „Skaņas
aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam
„Lugažu muiža” (kopējās izmaksas 3262,16 EUR,
no kurām ELFLA finansējums 2230,66 EUR),
„Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana”
(kopējās izmaksas 26224,64 EUR, no kurām ELFLA
finansējums 19208,77 EUR), „Brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas
pagastā” (kopējās izmaksas 11414,70 EUR, no
kurām ELFLA finansējums 8490,28 EUR) un
„Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk” Kāķu tautas namā
(kopējās izmaksas 29324,45 EUR, no kurām ELFLA

Pēc tautas namu rekonstrukcijas darbu uzsākuši
dažādi pašdarbības kolektīvi (sieviešu ansamblis,
līnijdeju kolektīvs, amatieru teātri, tautas deju kolektīvi
u.c.)
Mūsdienu prasībām atbilstoša tehniskā aprīkojuma
ierīkošana pagastu tautas namos (skaņas un gaismas
aparatūra, skatuves un podestu labiekārtošana,
skatuves aizkaru iegāde u.tml.), lai nodrošinātu vietējo
iedzīvotāju brīvā laika, radošo izpausmju u.c. aktivitāšu
veiksmīgu, kvalitatīvu un daudzveidīgu norisi,
attīstīšanu, pilnveidošanu un baudīšanu, tādējādi,
veicinot tautas namu kā pagasta kultūras centru
attīstību.
Valkas pilsētas kultūras namā (gan lielajā zālē, gan
kamerzālē) tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi,
izmantojot iegādāto gaismas un skaņas aparatūru,
nodrošinot daudzveidīgas skaņas un gaismas
variācijas.
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finansējums 21811,61 EUR).
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmai Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.
gadam projekta „Robežgaisma” („Border light”)
2012.gadā iegādāta/uzstādīta gaismas un skaņas
aparatūra kultūras nama lielajai zālei un teātra
zālītei. Finansējums 38000 EUR, t.sk. 90 % ES
finansējums, 5% valsts, 5% Valkas ND.
11) Iesaistīt iedzīvotājus
pilsoniskas
sabiedrības
stiprināšanā

No 2012.gada novembra Valkas – Valgas kopīgās
ikmēneša darba sanāksmēs piedalās abu pilsētu
jauniešu domes pārstāvji.
City Twin asociācijas dalībnieki (10 projekta partneri)
kopīgi ievieš programma pilsoņiem līdzfinansētu
programmas „Eiropa priekš pilsonēm un pilsoņiem“
apakšprogrammas aktivitātes 1. Aktīvs pilsonis
Eiropā apakšaktivitātes Pasākuma 1.2 – sadarbības
tīkli starp partnerpilsētām projektu, kura mērķis ir
stiprināt sadarbību starp partnerpilsētām, strādāt pie
kopīgām pārrobežu sadarbības stratēģijām, iesaistīt
jauniešus visās projekta aktivitātēs, veidot jauniešu
sadarbības tīkla bāzi, veicināt jaunu robežpilsētu
iesaistīšanu asociācijā, popularizēt asociācijas
aktivitātes Eiropas Savienībā. Īstenošanas laiks:
01.09.2012 – 31.08.2014. Projekta budžets:
150 000,00 EUR.

Dalība starptautiskās asociācijās City Twins un
Eiroreģions „Pleskava – Livonija” un sadraudzības
pilsētu tīklojumā Twin Town veicina jauniešu līdzdalību
un zināšanu pilnveidošanu.
Dalība ikgadējās tematiskās sadraudzības pilsētu
tīklojuma Twin Town sanāksmēs, kurā tiekas
pašvaldību administrācijas pārstāvji un jaunieši ar
mērķi stiprināt sadarbību starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm. 2014.gada sanāksme tika rīkota Valkā ar
programmas „Eiropa pilsoņiem 2013” finansiālu
atbalstu, sanāksmes tēma „Pārrobežu izglītība,
profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā
papildinājums vispārējai izglītībai”.

12) Veicināt ciešu
sadrbību ar Igauniju
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13) Sadarbojoties
novada izglītības
iestādēm veikt

J.Cimzes Valkas Mūzkas skola sadarbībā ar Kārķu
pamatskolu nodrošina profecionālu muzikālās
izglītības iegūšanu Kārķos (pedagogu izbraukuma
nodarbības).

sistēmātisku un
racionālu resursu
izmantošanu
14) Attīstīt visa veida
izglītības iestāžu
infrastruktūru,

Veikta Valkas pamatskolas ēdināšanas bloka
renovācija un izveidota ēdnīca Kārķu pamatskolā.
Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolā izveidots
meiteņu mājturības kabinets. Atjaunota Valkas
ģimnāzijas sporta zāles grīda.

veidot drošu un
sakoptu apkārtējo
teritoriju
Mērķis: Aktīva kultūras dzīves veidošana
UZDEVUMI
1)Organizēt pārrobežu
kultūras pasākumus un
aktivitātes
2)Uzlabot kultūras
iestāžu infrastruktūru
3)Veidot ārpustelpu
atpūtas un izklaides
vietas

Sadarbībā ar Kārķu pagasta biedrību „Ugunspuķe”,
2015.gadā izbūvēta Dabas koncertzāle (brīvdabas
estrāde) Kārķos, lai pilnveidotu un dažādotu
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un
veicinātu Kārķu pagasta kultūras un tūrisma objektu
daudzveidību.
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Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts „Ieraugi un
iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas
ceļa malā Kārķu pagastā”, lai pilnveidotu un
dažādotu iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas
iespējas un veicinātu Kārķu pagasta tūrisma un
kultūrvēstures objektu atpazīstamību, izveidota
piemērota infrastruktūra un ierīkota jauna, videi
pielāgota, informatīva un viegli sasniedzama
iedzīvotāju pulcēšanās vieta. (Kopējās izmaksas
8446,47 EUR, ELFLA finansējums 6278,70 EUR.)
4)Iegādāties
nepieciešamo
aprīkojumu un
labiekārtot kultūras
iestāžu apkārtējo
teritoriju
5)Attīstīt un pilnveidot
muzeja darbību
6)Ieguldīt resursus

Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” bēniņu
telpas pārveidotas par izstāžu zāli.

jaunu izstāžu zāļu
veidošanā
7)Ieguldīt resursus
bibliotēku attīstībā
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Mērķis: Sporta infrastruktūras pilnveidošana un uzturēšana
UZDEVUMI
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
1)Veicināt sadarbību
programmais Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros2007.-2013. gadam 3. prioritātes
sporta norišu
Sadarbības
veicināšana
„cilvēks-cilvēkam”
organizēšanā dažādos
3.2.aktivitātes „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības,
sociālā un veselības jomā” projekts „Esi aktīvs
sporta veidos
sportā visās trijās valstīs”. Projekta mērķis:
Veicināt sadarbību starp Valkas (Latvija),Valgas
(Igaunija) un Novodevyatkino (Krievija) sporta
komandām volejbolā, futbolā un florbolā, organizējot
kopējas sporta sacensības, uzlabojot florbola,
volejbola un futbola resursu bāzi, iegādājoties sporta
inventāru un formas spēlētājiem. Projekts īstenots
2013. līdz 2014.gadam. Valkas novada domes
budžets projektā 68000 EUR, t.sk., 90% ES
finansējums.
Valkas pilsētā izveidoti četri jauni pludmales
2)Veidot jaunus sporta
volejbola laukumi, savukārt Vijciema pagastā
izveidoti 2 jauni smilšu volejbola laukumi.
laukumus

Vairākus gadus sadarbībā ar Valgas pašvaldību tiek
organizēts Pāvela Loskutova skrējiens, lielais
labdarības robežtirgus strītbola turnīrs, Valgas – Valkas
triatlons, Pedeles upes laivu rallijs, masu skrējiens
“Valga - Valka” un starptautiskais “Valkas - Valgas”
futbola turnīrs.

Atjaunota Valkas ģimnāzijas sporta zāles grīda.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
infrastruktūru
gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada
Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē”
ietvaros rekonstruēta sporta zāle Valkā, Varoņu ielā
35B, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Papildus
veikti arī ēkas iekštelpu remontdarbi un sporta
inventāra atjaunošana.
Atjaunotas vingrošanas iekārtas mežā aiz Varoņu
ielas dzīvojamajām mājām.
Mērķis: Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpe.
No 2012.gada Vidzemes slimnīcā Valkā atvērts
UZDEVUMI
1) Veicināt
Neatliekamās
neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts. Iespēja
medicīniskās
saņemt valsts apmaksātus otolaringologa (LOR)
3)Uzturēt esošo sporta
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palīdzības (NMP)
pieejamību
2) Veicināt draudzīgu
veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamību
3) Veicināt sadarbību ar
Valgas slimnīcu
Mērķis: Pieejami sociālie pakalpojumi
UZDEVUMI
1) Izveidot
multifunkcionālu
sociālo pakalpojumu
centru Valkā

2) Pilnveidot mājas
aprūpes
pakalpojumus

pakalpojumus, kā arī kardiologa pakalpojumus.
Uzstādītas norādes zīmes uz sociālo dienestu, nakts
patversmi, sociālo aprūpes namu, poliklīniku un
probācijas dienestu. Atjaunotas kāpnes, kas ved uz
sociālo dienestu, izveidota uzbrauktuve, kas ir
pielāgota gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
gan bērnu ratiņiem.

Valkas novada sociālais dienests ir kā sadarbības
partneris ESF projektā „Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”
(identifikācijas Nr.
1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147), kurš īstenots
septiņās Vidzemes reģiona pašvaldībās Cēsu
novadā, Beverīnas novadā, Jaunpiebalgas novadā,
Mazsalacas novadā, Smiltenes novadā, Valkas
novadā, Valmieras pilsētā. Projekta mērķis – attīstīt
jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes
reģionā – mobilo sociālo pakalpojumu
Resursu centru, lai uzlabotu projekta mērķa grupu
klientu (personu ar funkcionāliem traucējumiem,
pensijas un pirmspensijas vecuma personu,
daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu, bērnu no
maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, no
vardarbības cietušo personu, no psihoaktīvām
vielām atkarīgo personu) funkcionālās prasmes un
veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Valkas novadā noorganizētas 2 atbalsta grupas - no
psihoaktīvām vielām atkarīgām personām un
atbalsta grupa daudzbērnu un nepilnām ģimenēm.
Valkas novadā sociālo pakalpojumu Aprūpe mājās
organizē Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo
pakalpojumu daļa, kurā strādā sociālais aprūpētājs,
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3) Piesaistīt Eiropas
struktūrfondu
līdzekļus centru
izveidei

aprūpētājs Valkas pilsētā, Kārķu un Zvārtavas
pagastā. Aprūpes pakalpojumu saņem personas,
kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar
veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko
aprūpi. Nepieciešamības gadījumā tiks izveidotas
aprūpētāja štata vienības arī Vijciema un Ērģemes
pagastā, vai arī tiks organizēti izbraukumi komandas
veidā, pakalpojuma sniegšanā, iesaistot vienlaikus
vairākus speciālistus. Pakalpojumu var sniegt ne
tikai klientam, bet arī ģimenes locekļiem. Ja klientam
regulāra aprūpe dzīvesvietā nav nepieciešama, var
organizēt pasākumus atbilstoši situācijai.
Ar ELFLA (LEADER) programmas līdzfinansējumu
labiekārtotas divas telpas Valkas sociālajā dienestā
vardarbībā cietušo cilvēku apkalpošanai un Valkas
pagasta Sēļos izveidota veļas
mazgāšanas/žāvēšanas istaba un dušas istaba.
Valkā no 2012.gada darbojas biedrība „Kastanis”,
kurā apvienojušies cilvēki ar īpašām vajadzībām

4) Veicināt sabiedrības
iesaisti sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā (NVO
u.c)
Mērķis: Darbaspējīgo vecuma cilvēku nodarbinātības veicināšana
ES Eiropas Sociālā fonda projekts „Būvinženiera
UZDEVUMI
1) Veicināt
uzņēmējdarbības
amata vietas izveide Valkas novada attīstības
veicināšanai”, kopējās attiecināmās izmaksas
attīstību
21 000 Ls, projekta ieviešanas laiks 2010.gada
1.septembris - 2012.gada 31.augusts.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai” projekts „Ielu rekonstrukcija
Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai
novadā”, kura ietvaros rekonstruētas vairākas ielas
Valkas pilsētā. Kopējās izmaksas 636128,90 EUR,
ERAF finansējums 85%, valsts budžeta dotācija 3%

3.3.1. SAM ietvaros prioritārā projekta ideja: Ielu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas pilsētā
(Meža ielas pārbūve un Parka ielas seguma
atjaunošana (1.kārta)).
5.6.2.SAM ietvaros prioritārās projekta idejas:
Ražošanas ēkas būvniecība Varoņu ielā 39A, Valkā,
Degradēto ēku Valkā, Parka ielā 2 pielāgošana
uzņēmējdarbībai, Katlu mājas Valkā, Varoņu ielā 39
pārbūve, Ielu pārbūve uzņēmējdarbības
veicināšanai degradētajās teritorijās (Parka ielas
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un Valkas ND finansējums 12%.

2) Radīt labvēlīgu vidi
uzņēmējdarbības
uzsākšanai

3) Iesaistīt darba tirgū
sociālā riska grupu
4) Radīt atbilstošas un
elastīgākas
pārkvalificēšanās
iespējas
5) Izveidot jauniešu
interesēm un
vajadzībām
atbilstošas
informācijas sistēmas
6) Veicināt jauniešu
nodarbinātību

seguma atjaunošana (2.kārta)) un Ražošanas telpu
būvniecība un teritorijas labiekārtošana īpašuma
„Kalnmelderi” Valkā.

2012.gada 30.augustā pieņemti Saistošie
noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”:
Jaunizveidotiem uzņēmumiem, komersantiem,
saimnieciskās darbības veicējiem par ēkām –
divus gadus pēc uzņēmuma vai komercdarbības
izveidošanas un ražošanas uzsākšanas Valkas
novadā, ja ražotnē gada vidējais strādājošo skaits ir
ne mazāks kā 3 strādājošie, 50 % apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas.
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts „Darba
praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās”.

Prioritāte 2: Sakārtota novada infrastruktūra un pakalpojumi
Mērķis: Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās izmantošana, kvalitatīvu autoceļu nodrošināšana
UZDEVUMI
1) Sakārtot tranzīta
ERAF projekts “Tranzīta maršruta ielu
kustību Valkas
rekonstrukcija Valkas pilsētā”,
Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002. 2011.gadā
pilsētā
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2) Palielināt melnā
seguma autoceļu
īpatsvaru Valkas
novadā

Tranzīta maršruta rekonstrukcija 4,7 km garumā pa
Rūjienas, Varoņu, Parka, Burtnieku un Zemgales
ielām ir pabeigta, ir uzbūvēts jauns tilta pār Pedeles
upi Rūjienas ielā, rekonstruēts Rīgas – Zemgales ielas
krustojums (2012.gads). Kopējā projekta attiecināmo
izmaksu summa ir 4000891 LVL.
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības programmas
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekts: „Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana”
(Nr.10-09-L32100-000198).
2011.gadā projekta ietvaros tika noasfaltētas ielas
Zvārtavas pagasta Stepu ciemā un ceļš „Darbnīcas –
Turnas veikals” (garums 0,390 km) un „Turnas veikals
– Liepu iela 7” (garums 0,310 km).

3) Uzlabot satiksmes
drošību

4) Izbūvēt veloceliņus
5) Saglabāt sabiedriskā
transporta
pakalpojuma
pieejamību

ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai” projekts „Ielu rekonstrukcija
Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai
novadā” Kopējais budžets 447076,47 LVL, ERAF 380 015 LVL, 2012.gads:
Ir rekonstruēts Beverīnas ielas posms no Rīgas līdz
Raiņa ielai un izbūvēta gājēju ietve gar fr. Roziņa ielu.
2013.gadā tiks rekonstruēts Tālavas ielas posms no
Ausekļa līdz Varoņu ielai un gājēju ietve gar Rīgas ielu
22 un 24.
Veloceliņš izbūvēts gar jauno tranzīta maršrutu posmā
Rūjienas un Varoņu ielā.
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam, 1.prioritāte
Lielāka Programmas teritorijas saliedētība, 1.1.
Izolācijas samazināšana, uzlabojot iekšējos un ārējos
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sakarus programmas teritorijā projekts „ValgasValkas dzelzceļa stacijas renovācija”. Projekta
ietvaros rekonstruēta Valgas dzelzceļa stacija,
uzlabojot stacijas pakalpojumus igauņiem un
latviešiem un uzstādīts Informatīvais stends Valkā,
Raiņa iela 2B. Projekts īstenots no 2012. līdz
2014.gadam. Valkas novada domes kopējās izmaksas
5000 EUR, t.sk., ES finansējums 83%.
Reģionālos starppilsētu un reģionālos vietējās
nozīmes maršrutus Valkas novadā apkalpo SIA „VTU
Valmiera”. Sabiedriskā transporta maršrutu tīkls
izveidots, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju
iespējas, kā arī valsts budžeta finansējumu
sabiedriskajam transportam. Sadarbojoties ar
Vidzemes plānošanas reģionu un pasažieru
pārvadātāju autobusu maršruti 2011.un 2012.gadā
netika slēgti, bet notika nelielas izmaiņas un grozījumi
atsevišķos maršrutu reisos: slēgtas izpildes dienas,
izmainīti reisu izpildes laiki, ņemot vērā pasažieru
plūsmu.
Mērķis: Attīstīta kvalitatīva vides infrastruktūras pieejamība un izmantošana
UZDEVUMI
1) Uzlabot sabiedrisko
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
pakalpojumu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā,
pieejamību
II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016).
nodrošinot
kvalitatīvu
Ietvaros 2011/2014.gadā tika izbūvēti jauni 11260 m
ūdenssaimniecību
ūdensapgādes tīklu, 8790 m sadzīves kanalizācijas
tīklu, 490 m kanalizācijas spiedvada, pārbūvēti 6850 m
sadzīves kanalizācijas, 360m kanalizācijas spiedvada
un 5000 m ūdensapgādes tīklu. Ierīkotas 6
kanalizācijas sūkņu stacijas un tamponēts viens
artēziskais urbums. Izbūvētas jaunas notekūdeņu
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attīrīšanas iekārtas Valkā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3,793 764
lati, no tām 3 604 075,83 Ls (95%) finansē Eiropas
Savienība - Kohēzijas fonds, bet Valkas novada
domes līdzfinansējums sastāda 189 688,20 Ls (5%)
no attiecināmām izmaksām.
ERAF līdzfinansētā projekta Valkas pagasta Lugažu
ciema ūdenssaimniecības attīstība,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/031/001. ietvaros
2010/2011.gadā tika ierīkots jauns artēziskais urbums,
izbūvēti 2862.87m ūdensapgādes, 2903.73m
kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un
1 kanalizācijas sūkņu stacija.
Kopējās izmaksas ir 375 061.14 LVL, no tām
218 249.23 LVL finansē Eiropas Savienība- Eiropas
Reģionālās attīstības fonds, 25 676.39 LVL Latvijas
valsts budžeta finansējums, 131 135.52 LVL Valkas
novada domes finansējums.
ERAF līdzfinansētā projekta Valkas pagasta Sēļu
ciema ūdenssaimniecības attīstība,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/030/002, ietvaros
2010/2011.gadā tika uzbūvētas dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtas, ierīkots jauns artēziskais
urbums, izbūvēti 3082.35 m ūdensapgādes, 2539.22
m kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
un 1 kanalizācijas sūkņu stacija.
Kopējās izmaksas ir 330 732.78 LVL, no tām
231 402.05 LVL finansē Eiropas Savienība- Eiropas
Reģionālās attīstības fonds, 27 223.77 LVL Latvijas
valsts budžeta finansējums, 72 106.96 LVL Valkas
novada domes finansējums.
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ERAF līdzfinansētā projekta „Valkas novada Kārķu
ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.
3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/026) ietvaros 2012.gadā
tika ierīkots jauns artēziskais urbums, rekonstruēts
esošais urbums, uzstādītas dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtas, izbūvēti 1995.8 m sadzīves
kanalizācijas, 131.7 m kanalizācijas spiedvada un
1355 m ūdensvada. Kopējās projekta izmaksas
sastāda 477 207.66 LVL, 85% (274 228.30 LVL) no
attiecināmām izmaksām finansē Eiropas Savienība Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet Valkas
novada domes finansējums no kopējām projekta
izmaksām sastāda 202 979.36 LVL.
ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. kārta” (Nr.
3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121) ietvaros 2014.gadā
kopumā tika pārbūvēti 1319.3 m ūdensapgādes un
728.9 m kanalizācijas tīklu (ieskaitot spiedvadus).
Pārbūvētas tika arī 2 kanalizācijas pārsūknēšanas
stacijas un esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 423118.28 EUR,
85% (297206.86 EUR) no attiecināmām izmaksām
finansē Eiropas Savienība - Eiropas Reģionālās
attīstības fonds, bet Valkas novada domes
finansējums no kopējām projekta izmaksām sastāda
125911.42 EUR.
ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes
ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/120)
ietvaros 2014.gadā kopumā tika izbūvēti 2265.2 m, bet
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pārbūvēti 674.7 m ūdensapgādes un izbūvēti 1164.6
m, bet pārbūvēti 845 m kanalizācijas tīklu (ieskaitot
spiedvadus). Projekta ietvaros veica arī esošā
artēziskā urbuma „Skola” pārbūvi un ierīkotas 3
kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu
pārsūknēšanai. Kopējās projekta izmaksas sastāda
687491.23 EUR, 85% (425000 EUR) no attiecināmām
izmaksām finansē Eiropas Savienība - Eiropas
Reģionālās attīstības fonds, bet Valkas novada domes
finansējums no kopējām projekta izmaksām sastāda
262491.23 EUR.
2) Izveidot un uzturēt
rekreācijai
izmantojamo ūdens
resursu
infrastruktūru

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” projekts „Hokeja laukuma
izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes
pagastā”(Nr. 12-09-LL03-L413201-000013), projekts
īstenots 2013.gadā. Projekta kopējās izmaksas
20 000,00 LVL.

Radīt iespēju Valkas novada iedzīvotājiem aktīvi
pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot un dažādojot sporta
un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros 2007.-2013.gadam projekts „Ūdenstūrisma
kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība
Latvijā un Igaunijā” (identifikācijas numurs
EU43385), projekta īstenošanas laiks 2013.2014.gads. Projekta kopējās izmaksas 7755,00 EUR
3) Palielināt atkritumu
šķirošanas iespējas

Pēc SIA „ZAAO” sniegtās informācijas:
3
Kopējais apglabāto atkritumu daudzums – 10343 m
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4) Labiekārtot
dzīvojamo rajonu
teritorijas

5) Veikt kapu
labiekārtošanas
darbus
6) Veidot teritorijas, kas
piemērotas
brīvdabas pasākumu
rīkošanai
7) Uzstādīt vienotas
norādes zīmes, afišu
stendus
8) Attīstīt publiskā
interneta pieejas
punktus

(79 %), kopējais šķiroto atkritumu apjoms – 2808,58
3
m (21 %). 2009.gadā šī proporcija bija 90% un 10 %.
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” rīcības „Brīvā laika pavadīšanai
paredzētās infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana
vietējiem iedzīvotājiem” projekts „Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Valkas pilsētā”, kura ietvaros
pilnveidotas brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem
iedzīvotājiem, ierīkojot komfortablu, drošu, atraktīvu un
ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkā, Ausekļa ielā
44 (1 kārta). Projekts īstenots 2014.gadā. Kopējās
izmaksas 66 258,35 EUR, ELFLA finansējums 19
208,72 EUR.
Valkas pilsētā labiekārtoti Cimzes un Meža kapi.
Zvārtavas pagastā Aumeisteru kapi

Īstenot rotaļu laukuma Valkā, Ausekļa ielā 44
iekārtošanas 2.kārtu, atjaunot un / vai ierīkot bērnu
rotaļu laukumus valkas pilsētas un pagastu
dzīvojamo rajonu teritorijās.

Kārķu brīvdabas estrādes būvniecība. Lapenes
iekārtošana pie Kārķu baznīcas.
Zvārtavas pagastā uzstādīti afišu stendi
2015. gada 22. aprīlī ir noslēdzies projekts „Publisko
interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā”,
projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/014.

Projekta realizācijas rezultātā tika izveidoti 10 jauni
PIPP un pilnveidoti 10 esošie PIPP. Jaunie un
esoši PIPP tika aprīkoti ar dažādu datortehniku,
projekta ietvaros tika iegādāta datortehnika ar
nepieciešamo programmatūru (29 gab.), monitori
(29 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu
(krāsainās) (2 gab.), daudzfunkcionālās iekārtas ar
A3 formātu (melnbaltās) (5 gab.), bezvadu tīkla
iekārtas (19 gab.) un izveidots interneta tīkls ar
bezvada tīkla iekārtu (1 gab.)
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Mērķis: Attīstīta un kvalitatīva dažādu veidu izglītība Valkas novadā
1) Labiekārtot un
ERAF aktivitāte 1.3.1.1., Dabas zinātņu kabinetu
UZDEVUMI
renovēt izglītības
labiekārtošana Valkas ģimnāzijā,
iestādes
Nr.3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/030, projekta ieviešanas
laiks 01.04.2009. – 31.01.2011, attiecināmo izmaksu
summa 98 392 LVL.
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības programmas
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekts „Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana”
(Nr.10-09-L32100-000198).
2011.gadā projekta ietvaros tika uzbūvēta sporta zāle
Vijciemā.

2) Uzlabot materiāli
tehnisko bāzi

Ar novada domes budžeta līdzekļiem izremontēti un
labiekārtoti mācību kabineti, nodarbību telpas un citas
telpas Valkas ģimnāzijā, Valkas pamatskolā, J.Cimzes
Valkas mūzikas skolā, BJC “Mice”, PII “Pasaciņa” SPII
“Pumpuriņš”, Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema
pamatskolā.
ERAF, Izglītības iestāžu informatizācija, Nr.
2010/0028/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/600, projekta
ieviešanas laiks 01.01.2010-30.06.2012, attiecināmo
izmaksu summa 49159,68LVL
2012.gadā multimediju tehnikas piegāde Ērģemes,
Kārķu, Valkas un Vijciema pamatskolām.
Ar pašvaldības finansējumu iegādāti jauni datori
Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas mēdiju
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kabinetiem.

3) Attīstīt augstākās
izglītības pieejamību

Sorosa fonda – Latvija atbalstītais projekts mazajām
lauku skolām “Mācāmies, strādājam un dzīvojam
kopā” (Kārķu, Vijciema, Ērģemes un Ozolu skalām
šujmašīnas, ledusskapji, maizes krāsniņas u.c.).
Noslēgts līgums starp Valkas novada domi un
Vidzemes augstskolu (ViA) par starptautiska studiju
centra izveidi.

Studiju centrs, kurā tiks iesaistīti ViA mācībspēki,
uzsvaru liks uz ārvalstu studentu piesaistīšanu, kā
arī nodrošinās iedzīvotāju un novada attīstības
vajadzībām atbilstošas apmācības, kursus,
konsultācijas un metodisku palīdzību informācijas
tehnoloģiju, uzņēmējdarbības atbalsta, vadības,
mūžizglītības, tūristu piesaistes jomās. Arī
augstskolas studenti tiks iesaistīti pētījumos, kas
saistīti ar vietējās uzņēmējdarbības un biznesa
vides novērtēšanu.
Mērķis: Liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara izmantošana siltumenerģijas nodrošināšanā un augsta energoefektivitāte patērētāju
sektorā
1) Uzlabot ielu
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) projekts
Vairāk kā 80% no pilsētas apgaismojuma ir
UZDEVUMI
apgaismojumu
„Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras
energoefektīvās LED lampas.
rekonstrukcija Valkas novadā”. Projekta ieviešanas
Plānots nomainīt atlikušos neefektīvos ielas
laiks 2013.gads. Kopējās attiecināmās izmaksas
gaismekļus Valkas pilsētā un uzsākt ielu
203413,75 EUR. Apgaismojuma armatūru (92 gab.)
apgaismojuma sakārtošanu Valkas novada pagastu
nomaiņa un jaunu apgaismojuma armatūru (20 gab.)
teritorijās.
uzstādīšana, pievienojot automātiskās aizsardzības
(112 gab.) ar pievadiem (1120 m), kā arī nomainot
apgaismojuma balstus (108 gab.) un savienojošās
kabeļu līnijas, Zvaigžņu ielā, Ausekļa ielā (posmā no
Rūjienas līdz Avotkalna ielai), Ausekļa ielas
mikrorajonā, Cimzes ielā (posmā no Rīgas līdz
Valdemāra ielai) Valkas pilsētā, kā arī Ērģemes ciemā
Ievu, Bērzu un Vītolu ielās.
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Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātajā
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekta ieviešanas
laiks 2012.gads. Kopējās attiecināmās izmaksas
282287,01 EUR. 274 apgaismojuma armatūru
nomaiņa, pievienojot automātiskās aizsardzības (274
gab.) ar pievadiem (2,7 km) izbūve Raiņa, Semināra,
Rīgas, Latgales, Gaujas, Miera, Cimzes, Sēru, Kūru,
Ausekļa, F.Rozīša, Beverīnas, Tirgus, Varoņu ielās
Ausekļa 8 un 6 māju pagalmos, Ausekļa-RūjienasF.Rozīša dzīvojamo māju mikrorajona pagalmos
Valkas pilsētā.

2) Veikt
energoefektivitātes
paaugstināšanu
sabiedriskā un
dzīvojamā sektorā

ERAF projekts “Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā”,
Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002. 216 LED lampas
uzstādītas tranzīta maršrutā.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes
sporta skolas sporta zālē”. Projekta mērķis:
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot
Valkas Bērnu – jaunatnes sporta skolas
energoefektivitāti. Projekts īstenots 2015.gadā.
Projekta kopējās izmaksas 429 263,84 EUR, KPFI
finansējums 214 631,92 EUR.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā”.
Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju

Plānots turpināt dzīvojamo māju siltināšanu Valkas
pilsētā un novadā, kā arī izglītības iestāžu un citu
sabiedrisko ēku energoefektivitātes
paaugstināšanu.
4.2.2.SAM ietvaros prioritārās projekta idejas:
Ērģemes pagasta ēkas „Čiekuriņi” (bērnu nams
„Saulīte” un Ērģemes pamatskolas pirmskolas
izglītības iestāde) energoefektivitātes
paaugstināšana, BJC „Mice” ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana Valkā,
Semināra ielā 27, Valkas novada administratīvās
ēkas Valkā, Beverīnas ielā 3 energoefektivitātes
paaugstināšana, Rīgas ielas 22, Valkā ēkas
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samazināšana, uzlabojot Valkas pamatskolas
energoefektivitāti. Projekts īstenots 2014.gadā.
Projekta kopējās izmaksas 965935,10 EUR, KPFI
finansējums 552514,88 EUR.

energoefektivitātes paaugstināšana un
Semināra ielas 29, Valkā ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) projekts
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā”.
Projekta mērķis: Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes
pasākumus J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkā
Semināra ielā 25, Valkā. Projekts īstenots 2014.gadā.
Projekta kopējās izmaksas 297643,35 EUR, KPFI
finansējums 135358,64 EUR.
ERAF 3.4.4.1.aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi projekts
„Daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 46, Valkā
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Projekta
ieviests 2011.gadā, SIA „Valkas namsaimnieks”.
Kopējais finansējums 135830,98LVL, SF finansējums
67915,49LVL
ERAF 3.4.4.1.aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projekts
„Daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 16, Valkā
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Projekta
ieviests 2013.gadā, SIA „Valkas namsaimnieks”.
Kopējais finansējums 173533,58 LVL, SF finansējums
86766,79 LVL
ERAF 3.4.4.1.aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projekts
„Daudzdzīvokļu mājas Merķeļa ielā 23, Valkā
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Projekta
ieviests 2013.gadā, SIA „Valkas namsaimnieks”.

26

VALKAS NOVADA DOME

3) Palielināt
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas
īpatsvaru
4) Koģenerācijas
stacijas būve

5) Atjaunot siltumtrases
un izbūvēt jaunus
atzarus

6) Nodrošināt drošu
siltumapgādi
7) Samazināt siltuma
zudumus, kurināmā
patēriņu, izmešu
daudzumu

Kopējais finansējums 217510LVL, SF finansējums
108755LVL.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais
atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu
izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” projekts „Valkas novada Kārķu
tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcija” Nr.
KPFI-12/238. Projekta kopējais finansējums 9372,47
Ls. Projekta ietvaros uzstādīts granulu katls.
2012.gadā darbu uzsāka SIA „Enefit Power & Heat
Valka” koģenerācijas spēkstacija, kas Valkas
pilsētai nodrošina siltumu un ražo elektroenerģiju.
Kopējās investīcijas, ietverot esošo katlumāju iegādi
un jaunās koģenerācijas spēkstacijas būvniecību, ir
aptuveni 10 miljoni eiro (7 miljoni latu). 36 procenti no
investīcijām jaunajā koģenerācijas stacijā tika segti no
Eiropas Savienības struktūrfondiem.
Kohēzijas fonda projekts „Siltumtīklu savienojumu
izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas
efektivitātes paaugstināšanai Valkā”. Siltumtīklu
savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas
katlumājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr. 3 ēku
kompleksu, atzars uz Valkas pamatskolu.”
Projekta ieviesējs SIA „Valkas Namsaimnieks”.
Kopējās projekta izmaksas 462 954,86 LVL, t.sk.
Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 180 552,39
LVL jeb 39%.
Esošo siltumtīklu atjaunošana un jaunu siltumtīklu
atzaru izbūve, Valkas pilsētas siltumapgādes
nodrošināšana no SIA „Enefit Power & Heat Valka”
koģenerācijas stacijas.
Eiropas Savienībā (ES) viena no prioritātēm ir mazināt
ietekmi uz klimata pārmaiņām. Tādējādi dalībvalstīs
tiek atbalstīti dažādi pasākumi energoefektivitātes
veicināšanai, vietējo un atjaunojamo energoresursu

Sadarbībā ar SIA „Valkas Namsaimnieks”,
izstrādāts tehniskais projekts par siltumtīklu
savienojuma izbūvi no Beverīnas un Raiņa ielu
krustojuma līdz Domes bulvāra 3 katlu mājai un
siltumtīklu savienojuma atzara un pieslēguma izbūvi
uz Valkas pilsētas PII “Pumpuriņš” katlu māju
Puškina ielā 10.

2014.gada maijā apstiprināts Valkas novada
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.2022.gadam.
Līdz 2017.gadam tiks sagatavota visaptveroša
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(AER) izmantošanai, kā arī vides apziņas celšanai.
Šādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu ES kopīgo
mērķu sasniegšanu, kā arī ilgtspējīgu attīstību un
ekonomisko izaugsmi, bet, galvenokārt, lai
pašvaldības spētu pārdomāti attīstīties un saviem
iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi. ES
kopīgie mērķi līdz 2020. gadam ir šādi: par 20 %
samazināt CO2 emisijas attiecībā pret 1990. gadu; par
20 % paaugstināt energoefektivitāti; par 20 %
palielināt AER īpatsvaru kopējā gala enerģijas
patēriņā.

(neatkarīga) pašvaldības pielāgošanās stratēģija
klimata pārmaiņām, kur iekļauti vājo vietu
novērtējuma rezultāti, skaidri norādīti pienākumi un
resursi un aprakstīti pielāgošanās pasākumi, un
uzsākta pielāgošanās pasākumu ieviešana.

Šie mērķi ir sasniedzami, kopīgi sadarbojoties.
Vietējām pašvaldībām un novadiem ir izšķiroša loma
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, jo 80 % no
enerģijas patēriņa un CO2 emisiju ir cieši saistīti ar
pilsētu darbību. Tāpēc, pēc ES Klimata un enerģētikas
tiesību akta kopuma pieņemšanas 2008. gadā,
Eiropas Komisija izveidoja Pilsētu mēru pakta
iniciatīvu, lai apstiprinātu un atbalstītu vietējo
pašvaldību centienus ilgtspējīgas enerģētikas politikas
īstenošanā. Pilsētu mēru pakts šobrīd ir vienīgā
kustība, kas apvieno vietējus un reģionālus
dalībniekus ES mērķu sasniegšanai. Valkas novads
šai iniciatīvai pievienojās 2013.gada 28. martā un
apņēmās sasniegt 20 % CO2 emisiju
samazinājumu līdz 2020. gadam.
2015.gada 25.jūnijā Valkas novada pašvaldība
pievienojās iniciatīvai Mayors Adapt – Pilsētas
mēru pakta ietvaros izveidotai ierosmei par
pielāgošanos klimata pārmaiņām.
Mērķis: Attīstīti sociālie pakalpojumi
1) Attīstīt un paplašināt
UZDEVUMI
esošos sociālos

ELFLA (LEADER) projekts „Sociālo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas
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pakalpojumus

2) Izveidot jaunus
alternatīvo sociālo
pakalpojumu un
rehabilitācijas
centrus
3) Veidot higiēnas
centrus ( pirti u.c.)

novada iedzīvotājiem”
Kopējās projekta izmaksas 11297,48 LVL
ELFLA (LEADER) projekts "Sociālo pakalpojumu
telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta
Sēļos"
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2823,71. Iegādātas
veļas mašīna un veļas žāvētājs, izveidota dušas telpa.
Sociālais aprūpes nams Valkā pārveidots par
īslaicīgās sociālās aprūpes iestādi (pansionātu). Veikta
telpu un lifta renovācija. Radītas jaunas darba vietas.
Poliklīnikas ēkā izveidots higiēnas centrs trūcīgiem un
maznodrošinātiem cilvēkiem, kuriem nav labiekārtotu
dzīvokļi, vienlīdz nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi.

4) Izveidot aprūpes
institūcijās tādu
pakalpojuma
infrastruktūru, lai
nodrošinātu klientam
ērtu un daudzveidīgu
vidi
5) Nodrošināt aprūpes
institūcijās dzīvojošo
klientu vajadzībām
atbilstošu aprūpi un
funkcijas
stabilizējošus
pakalpojumus, tai
skaitā, palielinot
veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamību
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Prioritāte3: Uzņēmējdarbības attīstība novadā
Mērķis: Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
UZDEVUMI
1) Veicināt
3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību
uzņēmējdarbībai
kompleksai attīstībai” projekts „Ielu rekonstrukcija
nepieciešamās
infrastruktūras
Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai
novadā”, kura ietvaros rekonstruētas vairākas ielas
attīstību
Valkas pilsētā. Kopējās izmaksas 636128,90 EUR,
ERAF finansējums 85%, valsts budžeta dotācija 3%
un Valkas ND finansējums 12%.

2) Veicināt pašvaldības
sadarbību
uzņēmējdarbības
jomā ar citām
pašvaldībām Latvijā
un ārzemēs
3) Veicināt jaunu
konkurētspējīgu un
inovatīvu produktu
ražošanas attīstību
4) Veicināt daudzveidīgu
pakalpojumu
pieejamības attīstību
5) Veicināt tūrisma
infrastruktūras
attīstību

3.3.1. SAM ietvaros prioritārā projekta ideja: Ielu
pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas
pilsētā (Meža ielas pārbūve un Parka ielas seguma
atjaunošana (1.kārta)).
5.6.2.SAM ietvaros prioritārās projekta idejas:
Ražošanas ēkas būvniecība Varoņu ielā 39A,
Valkā, Degradēto ēku Valkā, Parka ielā 2
pielāgošana uzņēmējdarbībai, Katlu mājas Valkā,
Varoņu ielā 39 pārbūve, Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās
teritorijās (Parka ielas seguma atjaunošana
(2.kārta)) un Ražošanas telpu būvniecība un
teritorijas labiekārtošana īpašuma „Kalnmelderi”
Valkā.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2007 – 2013 projekts „Attālo teritoriju
attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu
Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē”.
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Kopējais Valkas novada domes budžets projektā ir
31 889,89 EUR
6) Atbalstīt kvalitatīvu un
inovatīvu tūrisma
produktu izveidi

Prioritāte 4: Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Mērķis: Sakoptas un saglabātas kultūrvēsturiskās teritorijas un pieminekļi
UZDEVUMI
1) Apzināt un veicināt
Ērģemes viduslaiku pils koksnes apauguma
noņemšana, finansēšanas līgums ar Valsts kultūras
kultūrvēsturiskā
pieminekļu aizsardzības inspekciju Nr.GP – FL - 100
mantojuma
no 2011.gada 15.septembra par 1500 Ls.
saglabāšanu
2) Veicināt kultūrtūrisma CHART (Culture and Heritage Added value to
Regional policies for Tourism Sustainability, latviešu
attīstību
valodā - Kultūra un kultūras mantojums kā pievienotā
vērtība reģionālai politikai tūrisma ilgtspējības
nodrošināšanā)
Mērķis: Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to atjaunošanās spējas
Ieviesti 2 projekti ar Lauku atbalsta dienesta
UZDEVUMI
1) Saglabāt, paplašināt
un ilgtspējīgi izmantot izsludinātā projektu konkursa valsts atbalstu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
novada dabas
līdzekļiem:
kapitālu
2012.gada 16. aprīlī Zivju fonda padome pieņēma
lēmumu par atbalsta piešķiršanu līdaku mazuļu
ielaišanai Bērzezerā un Salainī, Ls 1479 apmērā.
Līdaku mazuļus, saskaņā ar noslēgto līgumu,
piegādās SIA "Rūjas zivju audzētava" (Salainī ielaisti
7700 līdaku mazuļi,
Bērzezerā 1000 līdaku mazuļi.
2012.gada 25.aprīlī Zivju fonda padome pieņēma
lēmumu atbalstīt zivsaimniecisko ekspluatācijas
noteikumu izstrādi Bērzezeram un Zāģezeram,
piešķirot atbalstu 620 Ls apmērā. Ekspluatācijas
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noteikumus izstrādāja pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR”.
2) Integrēt dabas
kapitāla izmantošanas
sektoru citos sektors
3) Apzināt dabas
resursu piesārņojuma
avotus un veicināt to
novēršanu

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais
atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu
izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” projekts „Valkas novada Kārķu
tautas nama apkures sistēmas rekonstrukcija”
Nr. KPFI-12/238. Projekta kopējais finansējums
9372,47 Ls. Projekta ietvaros uzstādīts granulu katls.

4) Saglabāt Īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas
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3. Rezultatīvo rādītāju izmaiņas
Rādītājs

Bāzes
gads

Indikators

2016.gadā
sasniedzamais rezultāts

Situācija uz 01.01.2013.

Situācija uz
01.01.2014.

Datu avots

Cilvēkresursu attīstība
Iedzīvotāju skaits

2010

10568

10196

9781

Iedzīvotāju dabiskā kustība

2009

Dzimstība– 60
Mirstība - 141

Palicis nemainīgs
salīdzinājumā ar 01.01.10
Izlīdzinājies dzimstības un
mirstības līmenis

Dzimstība– 125
Mirstība – 166

Dzimstība– 63
Mirstība – 120

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP)
Valkas novada dome

Valsts 440.12 km (67%)
Pašvaldības 214.66 km
(33%)

saglabāts esošais līmenis,
asfaltēti ceļi, kas savieno
novada centrus

No jauna noasfaltēts 0,7
km Turnā

Uz Kārķiem asfaltēts P
24

No jauna noasfaltēts 1
km ielas Stepu ciemā
Rekonstruētas: 5 km
Izbūvēti jauni
ūdensapgādes tīkli 11,25
km, jauni kanalizācijas
tīkli 8,78 km;
Rekonstruēti
kanalizācijas tīkli 3,79
km. Rekonstruēts
kanalizācijas spiedvads
0.36 km Valkā
78% iedzīvotāji
nodrošināti ar
centralizēto
ūdensapgādes sistēmu
76% iedzīvotāji
nodrošināti ar
centralizēto kanalizācijas
sistēmu

Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi
Autoceļi
2010

Ielu infrastruktūras struktūra

2010

Asfaltēts – 83.8 %
Grantētās – 16.2 % No
jauna būvējamās – 0.02 %

Asfaltēts - 90 % Grantētās
– 10 % No jauna
būvējamās – sasniegts
plānotais

Ūdensapgādes infrastruktūra

2010

65% iedzīvotāji
nodrošināti ar centralizēto
ūdensapgādes sistēmu

80 % iedzīvotāji
nodrošināti ar centralizēto
ūdensapgādes sistēmu

Kanalizācijas infrastruktūra

2010

68% iedzīvotāji
nodrošināti ar centralizēto
kanalizācijas sistēmu

80 % iedzīvotāji
nodrošināti ar centralizēto
kanalizācijas sistēmu

Uzņēmējdarbības attīstība
Iedzīvotāju skaits darbaspējas
vecumā

2009
2010

6927
6826

20 % pieaugums

2011.gadā – 6671,
2012.gadā – 6541,
2013.gadā - 6372

Valkas novada dome

Valkas novada dome

80% iedzīvotāji
nodrošināti ar
centralizēto
ūdensapgādes sistēmu
78% iedzīvotāji
nodrošināti ar
centralizēto
ūdensapgādes sistēmu

Valkas novada dome

6151

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP)

Valkas novada dome
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2009

343 LVL

20 % pieaugums

Bezdarba līmenis, %

01.01.
2009
01.01.
2010
2009

412/5,05

Samazinājies līdz 4 %

Attīstības indekss

-0,544

Seda
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Vija
Ekoloģiskā kvalitāte vidēja

(pazemes ūdens resursi –
ūdensapgāde centralizētā)

2009

10,3

Nodarbinātības valsts
aģentūra

-0,790

650

654 (2013)

Sasniegts

07.04.2009. MK
not.Nr.319 "Noteikumi par
teritorijas attīstības
indeksa aprēķināšanas
kārtību un tā vērtībām":
Centrālās statistikas
pārvaldes datu bāze

Gauja
Ekoloģiskā kvalitāte - laba

Gauja
Ekoloģiskā kvalitāte laba

Gauja
Ekoloģiskā kvalitāte laba

Pedele
Ekoloģiskā kvalitāte laba

Pedele
Ekoloģiskā kvalitāte laba

Seda
Ekoloģiskā kvalitāte laba

Seda
Ekoloģiskā kvalitāte laba

Vija
Ekoloģiskā kvalitāte laba
(Valka, Vijciems, Kārķi,
Sēļi) Dzelzs – 0,02 mg/l;
Mangāns - < 0,04 mg/l

Vija
Ekoloģiskā kvalitāte laba
Valka (dzelzs –
0.1mg/l)
Ērģeme (dzelzs – 0,01
mg/l),
Kārķi (dzelzs 0,02mg/l),

1075 /15,5

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu
2009
587
skaits
2011
624
Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Gauja
Ūdens kvalitāte
2009
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Virszemes ūdens resursi (upes)
Pedele
Ekoloģiskā kvalitāte vidēja

Dzeramais ūdens

2009.gadā: 2354879
LVL/darbaspējas
2012.gadā:
2226057,74
LVL/darbaspējas
vecuma iedzīvotājiem
Uz 01.01. 2013 novadā ir
752, kas ir 13,4% no
darbaspējas vecumā
esošiem
-0,544 (2009)
-0,644(2010)
-0,695(2011)

Ērģeme (dzelzs –
0.46mg/l),
Kārķi (dzelzs-1.23mg/l)
Valka (dzelzs – 0.02mg/l),
Vijciems (dzelzs –
0.02mg/l)

Sasniegt 0,5

Pedele
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Seda
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Vija
Ekoloģiskā kvalitāte - laba

Dzelzs – 0,02 mg/l
Mangāns - < 0,04 mg/l

Valkas novada dome

Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
aģentūra (LVĢMA)

Atbilstība Ministru
kabineta 2003.gada
29.aprīļa noteikumu
Nr.235 „Dzeramā ūdens
obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles
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Notekūdeņi

2009

Valka - (ĶSP-48+/6mgO/l; BSP5-6+/1mgO2/l; Suspendētās
vielas -21+/-3mg/l),
Ērģeme-(ĶSP-37+/5mgO/l; BSP5-8,6mgO2/l;
Suspendētās vielas -15+/2mg/l),
Kārķi-( ĶSP-60+/-8mgO/l;
BSP5-5,7+/-0,7mgO2/l;
Suspendētās vielas -19+/2mg/l),
Vijciems – (ĶSP-38+/5mgO/l; BSP5-2.7=/0.6mgO2/l; Suspendētās
vielas -2,4+/-0,7mg/l),

Atbilstība 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34
"Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī" prasībām
BSP5 - 25 mg/l
ĶSP - 125 mg/l
Suspendētās vielas - < 35
mg/l

Lugaži (dzelzs – 0,02
mg/l),
Sēļi (dzelzs – 0,03
mg/l),
Vijciems dzelzs –
0.045mg/l),
Valka - (ĶSP-380+/60mgO/l; BSP5-220+/40mgO2/l;
Suspendētās vielas 180+/-30mg/l) (2015),

kārtība” prasībām

Valkas novada dome

Ērģeme-(ĶSP-53+/8mgO/l; BSP5-7,0+/1,2mgO2/l;
Suspendētās vielas 5,6+/-1,3mg/l),
Kārķi-( ĶSP-37+/5mgO/l; BSP56,5mgO2/l;
Suspendētās vielas 0,8mg/l),
Lugaži- (ĶSP-44,4+/4,4mgO/l; BSP512,0+/-1,2mgO2/l;
Suspendētās vielas 7,5+/-0,8mg/l),
Sēļi-( ĶSP-36,7+/3,7mgO/l; BSP511,0+/-1,1mgO2/l;
Suspendētās vielas 5,4+/-0,5mg/l),
Vijciems – (ĶSP-31+/5mgO/l; BSP56.4gO2/l; Suspendētās
vielas -2,5+/-0,6mg/l),

35

VALKAS NOVADA DOME
Peldūdeņi

2009

Atkritumu apsaimniekošana

2009

Bioloģiskā daudzveidība

2009

Kultūrvēsturiskais mantojums

2010

Peldūdeņi (iedzīvotāju
apmeklētākie-15)
Kopējais apglabāto
atkritumu daudzums –
3
14 376.28 m (90%)
Kopējais šķiroto atkritumu
3
apjoms – 1 604.44 m
(10%)
Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju īpatsvars
mikroliegumu skaits
Mežu platība
(Lauksaimniecības zemju
platība)
Valsts nozīmes – 21
Vietējās nozīmes – 12
Novada nozīmes - 12

Peldvietas - labiekārtotas

Saglabātas

Saglabātas

Valkas novada dome

Kopējais apglabāto
atkritumu daudzums
(80%)
Kopējais šķiroto atkritumu
apjoms
(20%)

Kopējais savākto
atkritumu daudzums –
3
14562.9550 m (98%)

Kopējais savākto
atkritumu daudzums –
3
15303.9157 m (95%)

SIA „ZAAO”

Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju īpatsvars
mikroliegumu skaits
Mežu platība
(Lauksaimniecības zemju
platība)

Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju īpatsvars
mikroliegumu skaits
Mežu platība
(Lauksaimniecības
zemju platība)

Valkas novada dome

Saglabāti esošie
kultūrvēsturiskie
pieminekļi

Ir saglabāti esošie
kultūrvēsturiskie
pieminekļi

Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju
īpatsvars
mikroliegumu skaits
Mežu platība
(Lauksaimniecības
zemju platība)
Ir saglabāti esošie
kultūrvēsturiskie
pieminekļi

Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija
(VKPAI)
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4. Secinājumi
1. Laikā no 2010.gada līdz 2014.gadam Valkas novadā ir notikusi attīstība, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu visās Valkas novada
Attīstības programmā noteiktajās galvenās prioritātes:
1. Cilvēkresursu attīstība;
2. Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3. Uzņēmējdarbības attīstība novadā;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
2. Lielākais finansējums ir piesaistīts otrās prioritātes „Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi” izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
Lielākie projekti laika periodā no 2010. – 2014.gada:
2.1.
ERAF projekts “Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”, Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002. Kopējais finansējums 4 000 000 LVL.
2.2.
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016).
Kopējais finansējums 5 696 598.42 LVL.
2.3.
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts 3.5.2.2.aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"
ietvaros projekts „Biomasas koģenerācijas stacija”. Kopējais finansējums 8 000 000 LVL, SF finansējums 2880000 LVL. Projekta ieviesējs
SIA „Enefit Power & Heat Valka”.
2.4.
Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēti projekti „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē”, „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā”. Kopējais finansējums 1692842,20 EUR.
2.5.
Pārrobežu sadarbības projekti Igaunijas – Latvijas programmā izglītības, transporta infrastruktūras tūrisma attīstības jomās: „Valkas mākslas
skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”), „Valgas – Valkas dzelzceļa stacijas renovācija” un
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riwerays).
2.6.
Pārrobežu sadarbības projekti Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmā tūrisma attīstības, kultūras un sporta jomās: „Attālo teritoriju
attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē” (Via Hanseatica), „Robežgaisma” (Border light)
un „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs”.
2.7.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā”, Kopējais finansējums
636128,90 EUR.
2.8.
Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansēti projekti
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” un „Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā”, kas ieviesti gan Valkas pilsētā, gan Valkas novada Ērģemes pagastā. Kopējais finansējums
500227,65 EUR.
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2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Valkas novada Valkas pagastā: „Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”, „Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta Sēļos”, „Āra vingrošanas laukumu ierīkošana Valkas
pagastā”, „Skaņas aparatūras iegāde Saieta namam “Lugažu muiža””
Valkas novada Kārķu pagastā: „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, „Valkas novada Kārķu tautas nama apkures
sistēmas rekonstrukcija”, „Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk”, „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu pagastā”
Valkas novada Vijciema pagastā: „Vijciema tautas nama infrastruktūras ierīkošana”
Valkas novada Ērģemes pagastā: „Hokeja laukuma izbūve un peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā”, „Skaņas aparatūras iegāde
Turnas tautas namam”
Valkas novada Zvārtavas pagastā: “Valkas novada Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršotā rekonstrukcija”, „Brīvā laika pavadīšanas
iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā”.
Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” ietvaros Valkas novadā Izveidoti 10 jauni publiskā interneta pieejas
punkti (PIPP) un pilnveidoti 10 esošie PIPP. Projekta kopējās izmaksas EUR 37034. Projekta ieviešanas laiks 2014 – 2015.gads.

3. Analizējot Valkas novada Attīstības programmā plānoto rezultatīvo rādītāju indikatoru izpildi 2016.gadā, pozitīvākās izmaiņas uz 01.01.2014
ir sasniegtas sekojošos radītājos:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Labāka demogrāfiskā situācija. 2009.gadā dzimuši-66, miruši-141, 2014.gadā dzimuši – 63, miruši - 120.
Samazinājies bezdarbs, laika periodā no 2010.gada, kad bezdarba līmenis novada teritorijā bija visaugstākais - 15,5%, salīdzinājumā ar
2009.gada datiem - 5%, 2014.gadā ir samazinājies līdz – 10,3%, bet 2016.gadā tika plānots sasniegt - 4%.
Palielinājies autoceļu (Turnā 0,7 km) un ielu posmu (ielas Stepu ciemā Zvārtavā 1,2 km, gājēju ietve gar Fr. Roziņa ielu 0,49 km) skaits ar
asfalta segumu.
Uzlabota ielu seguma kvalitāte tranzīta maršrutā - 4,7 km, uzlabots asfalta segums ielās, kur izbūvēts ūdensvads/kanalizācija.
80 % iedzīvotāji nodrošināti ar centralizēto ūdensapgādes sistēmu (2010.gadā - 65 %).
78 % iedzīvotāji nodrošināti ar centralizēto kanalizācijas sistēmu (2010.gadā - 68 %).
Palielinājies šķiroto atkritumu daudzums līdz 21 %, 2013.gadā ir sasniegts 2016.gadā plānotais rādītājs.
Nosiltinātas 3 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas pilsētā un viena sabiedriskas nozīmes ēka.
2013.gadā sasniegts Ekonomiski aktīvo statistiku vienību skaita rādītājs – 654 (līdz 2016.gadam tika plānots sasniegt - 650).

4. Ir samazinājies:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Valkas novada attīstības indekss no – 0,544 (2009.gads) uz -0,790 (2014.gads);
Valkas novada iedzīvotāju skaits Attīstības programmas darbības termiņā samazinās apmēram par 100 cilvēkiem gadā;
Darbaspējīgo iedzīvotāju skaits: 6927 (2009.gads), 6826 (2010.gads), 6671 (2011.gads), 6541 (2012.gads), 6372 (2013.gads) un 6151
(2014.gads) (Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes dati).
Nedaudz samazinājies no 343 LVL 2009.gadā uz 340,32 LVL 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 darbaspējas vecuma
iedzīvotāju.
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Novada infrastruktūras attīstība un pilnveidošana rada pievilcīgu dzīves vidi. Uzņēmējdarbības attīstība rada tiešu un nepārprotami pozitīvu ietekmi uz
sociālekonomiskajiem rādītājiem. Galvenie faktori, kas tieši un pozitīvi ietekmētu sociālekonomiskus rādītājus ir nodarbinātības veicināšana un darba
samaksas paaugstināšana novadā. Pašvaldība ir realizējusi vairākus teritorijas attīstībai būtiskus projektus, ko iesniegušas pašvaldības iestādes un
struktūrvienības.
Liela nozīme novada attīstībā ir jaunu ražotņu un pakalpojumu centru izveidei. Valkas novadā pēdējos gados ir darbu uzsākušas vairākas jaunas ražotnes:
Ērģemes pagastā atklāta ražotne “Enrial Timber” (tās izveidē piesaistot investorus un bankas kredītu, investēts gandrīz miljons eiro. Jaunā ražotne izveidota,
paplašinot kamīnmalkas ražotni. Tajā ražo taras brusas un dēļus, kā arī blakus produktus – skaidas un šķeldu), Valkā - SIA „SPE” (uzņēmums atvērts
piesaistot ārvalstu investoru finansējumu, ražo sagataves glābšanas vestēm) un citi. Paplašinājuši ražošanu un uzsākuši jaunu produktu ražošanu vairāki
Valkas novadā jau darbojušies uzņēmumi: SIA „Vārpas 1” , SIA „Pepi RER”, SIA „Valkas Meliorācija” un citi.
Nozīmīgākā negatīvā tendence Valkas novada attīstībai ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Investīciju plānā un Rīcības plānā paredzēto aktivitāšu
faktiskais realizācijas laiks būs daļēji atkarīgs no ES finansējuma un programmām 2014.-2020.gada plānošanas periodā
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5. Ieteikumi turpmākajai rīcībai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rīcības vai investīciju plāna aktualizācijas gadījumā jāprecizē noteiktie Attīstības programmas uzraudzības rādītāji – atbilstoši esošajai situācijai;
No Rīcības plāna un Investīciju plāna izņemt jau īstenotās aktivitātes, uzsāktās aktivitātes precizēt;
Aktualizācijas gadījumā veikt esošās situācijas apraksta aktualizāciju;
Turpināt un pabeigt pasākumus, kuri ir uzsākti iepriekšējos gados;
Plānot uzdevumus un pasākumus atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem;
Iesaistīties sadarbības attīstības programmās piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību;
Turpināt apgūt un ieviest Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondus un valsts līdzfinansētos projektus;
Veikt visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu.
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