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Vadības uzruna
Cienījamie pārskata lietotāji!

Valkas novada dome nodod Jūsu vērtējumam ikgadējo atskaiti par pašvaldības darbu
dažādās darbības jomās – finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras izveidē, pilsētas un
pagastu labiekārtošanā, īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības komunikācijā ar sabiedrību un plāniem nākamajam
gadam.
Ņemot vērā novada sarežģīto sociālekonomisko stāvokli un demogrāfisko situāciju, dome
aktīvi strādā, izmantojot gan ierastās darba formas, gan meklējot neordinārus veidus, lai
apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos, uzlabotu visa veida pakalpojumu kvalitāti un
pieejamību.
Esam apvienojuši sporta, izglītības un kultūras vadību zem viena jumta, paralēli palielinot
organizatoru skaitu un aktivitāti tieši laukos.
Aktīvā dialogā ar uzņēmējiem ieguldām ievērojamus līdzekļus dažāda veida infrastruktūrā,
gatavojam projektu idejas, kas veicinātu jaunu darba vietu radīšanu.
Rūpīgi vērtējam izglītības sistēmu, kur, iespējams, būs nepieciešamas pārmaiņas.
Vēl ciešāk sadarbojamies ar igauņu kolēģiem gan ikdienas darbā, gan lielu projektu
sagatavošanā.
Zemais atalgojums, cilvēkresursu trūkums ir nopietns šķērslis ieceru ātrākai realizācijai, bet
esam pārliecināti, ka tās tiks realizētas un Valkas novads katru gadu veiks būtisku izrāvienu
savā attīstībā!
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
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1.Valkas novada pašvaldības raksturojums
1.1. Ziņas par pašvaldību
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas
izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km².
Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes
reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas
pagastu teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un
Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem
aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi.
Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50
km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu
Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts
reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga –
Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un
Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
1.attēls
Valkas novada teritorija

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži (58.57%) un lauksaimniecībā
izmantojamā zeme (39.05%). Pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi
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nelielas platības – apbūves zemes (1.46%), zeme zem ūdeņiem (0,69%), derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas (0.24%).
2.attēls
Valkas novada teritorijas zemes sadalījuma struktūra,%

Iedzīvotāji
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datiem uz 01.01.2015. – 9734 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5637;
Ērģemes pagastā – 906;
Kārķu pagastā – 695;
Valkas pagastā – 1356;
Vijciema pagastā – 712;
Zvārtavas pagastā – 428.
No 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gadam 1.janvārim iedzīvotāju skaits Valkas novadā
samazinājies par 946 iedzīvotājiem.
3.attēls

Iedzīvotāju skaita dinamika
(2009.-2014.)
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Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē
darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais
bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
2014. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 68 dzimšanas reģistri (par
19 mazāk kā 2013. gadā). Piedzimušas 33 meitenītes un 35 zēni. 18 bērni dzimuši, vecākiem
esot laulībā, 46 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes
atzīšanu, bet 4 dzimšanas reģistros ieraksta par tēvu nav. 5 dzimšanas reģistros izdarīta atzīme
par aizgādības tiesību atņemšanu abiem vai vienam no vecākiem.
2014. gadā jūtami samazinājies reģistrēto mirušo skaits - reģistrētas 132 miršanas, kas ir
par 26 mazāk kā 2013. gadā. Miris 71 vīrietis, 61 sieviete. Kopumā mazāk nekā citus gadus
miruši gados jauni cilvēki, nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi.
Demogrāfiskā situācija novadā 2014.gadā ir mazliet uzlabojusies, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu. Dabiskais pieaugums gan joprojām ir negatīvs - mirstība par 64 pārsniedza dzimstību,
bet šī starpība ir samazinājusies par 7 salīdzinājumā ar 2013. gadu.
Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci.
2014.gadā Valkas novadā piedzimuši 68 bērni, miruši – 132 cilvēki.
2014. gadā laulību reģistrējuši 34 pāri, kas ir par 8 pāriem mazāk nekā 2013. gadā. Septiņi
laulības reģistri sastādīti, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu, 5 gadījumos laulība
reģistrēta ar citas valsts pilsoni. Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūlijs un
augusts. Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās 5 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas” pāri.
2014. gadā 43 laulības reģistros veikta atzīme par laulības šķiršanu, pamatojoties uz tiesas
spriedumiem, kā arī zvērinātu notāru paziņojumiem.
2014. gadā veikti 82 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 5 vārda, uzvārda
maiņas lietas. Sagatavotas un izsniegtas 317 stingrās uzskaites ģērboņapliecības un 204 izziņas
un izraksti.
Dzīvesvietas deklarēšana
2014. gadā Dzimtsarakstu nodaļā savu dzīvesvietu deklarēja 470 personas. Valkas novadā
kopā 2014. gadā dzīvesvietu piedeklarējušas 569 personas, t.s. Valkā 379, Ērģemes pagastā –
40, Kārķu pagastā 38, Valkas pagastā 51, Vijciema pagastā 35, Zvārtavas pagastā – 25.
No Valkas novada 2014. gadā izdeklarējušās 282 personas.
42 personām anulēta deklarētā dzīvesvieta.
Personām un iestādēm izsniegtas 210 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.
Valkas novada sociālā situācija
Sociāli ekonomiskā situācija 2014.gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko
pierāda trūcīgo personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks
testēto sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits. Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta
datiem 2011.gadā trūcīgas personas statuss bija piešķirts 1917 personām, 2012.gadā 1669
personai, 2013.gadā 1258 personām, 2014.gadā 1128 personām. Sociālajos pabalstos
2011.gadā tika izmaksāti 316754 lati (450700 eiro), 2012.gada 11 mēnešos 250877 lati
(356965), 2013.gadā 205697 lati (292680 eiro), 2014.gadā 166524 eiro. Samazinājies ir
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pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits no 905 personām
2011.gadā, 782 personām 2012.gadā , 535 personām 2013.gadā uz 401 personu 2014.gadā.
Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un aprūpes
pakalpojums mājās vai institūcijā.
Sociālie pakalpojumi 2014.gadā kopā tika nodrošināti 169 personām, tajā skaitā:
54 invalīdiem, 24 bērnam, 76 pensionāriem un 15 personām darbaspēju vecumā.
Naktspatversmi izmantojušas 6 personas;
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 106
personām, tajā skaitā 8 bērniem;
4.attēls
Trūcīgo personu skaits (2011.-2014.)
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No 2011.gada līdz 2014.gadam Valkas novadā trūcīgo personu skaits ir samazinājies
par 789 personām.
Nodarbinātība
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1212 personas (12%), darbaspēju vecumā 6233
personas (64%) un pēc darbaspēju vecuma 2336 personas (24%).
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2014.gada
31.decembrī bija 8,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais bezdarba
līmenis reģistrēts Rīgā – 4,9%, Vidzemes reģionā – 9,9%, Valkas novadā – 9,7%
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) datiem:
Valkas pilsētā 257 cilvēki;
Ērģemes pagastā 46 cilvēki;
Kārķu pagastā 46 cilvēki;
Valkas pagastā 93 cilvēki;
Vijciema pagastā 27 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 33 cilvēki.
Kopā 502 cilvēki.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes
mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2014.gadā novadā tika
realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā
nodarbinātības pasākumā 2014.gadā Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 25 darba
vietas, kopumā 105 pretendentiem, (ik pa 4 mēnešiem) no tiem tika nodarbināti 80
bezdarbnieki, 25 bezdarbnieki pārtrauca dalību pasākumā.
Uzņemējdarbība
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai.
Novada lauku teritoriju aizņem 58.57 % meži, kas ir pamats mežsaimniecības un
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kokapstrādes attīstībai novadā. Otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, galvenokārt piena
lopkopība, graudkopība un kartupeļu audzēšana. Blakus tradicionālām nozarēm, Valkas
novadā tiek audzētas savvaļas govis, ir briežu dārzs. Galvenā novadā esošā specializācija ir
vērsta uz tādām uzņēmējdarbības jomām, kā mežsaimniecība, mežizstrāde un kokapstrāde,
lauksaimnieciskā ražošana (graudaugu un kartupeļu audzēšana, lopkopība, bioloģiskā
lauksaimniecība), meliorācijas darbu pakalpojumi un apstrādājošā rūpniecība. Kā papildus
attīstāmās jomas Valkas novadā ir noteiktas – lauksaimniecības produkcijas pārstrāde,
pārtikas produktu ražošana, ekoloģiskās produkcijas ražošana, amatniecība, inovatīva
otrreizējo izejvielu pārstrāde, derīgo izrakteņu ieguve un pārstrāde, būvmateriālu ražošana
(smilts, smilts-grants, kūdra) un tūrisms.
Valka un Valga kā viena pilsēta divās valstīs nodrošina investorus ar plašākām iespējām
attīstīt savu uzņēmējdarbību un izvēlēties darbaspēku.
Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves
ražošana (SIA „PEPI RER”), auto rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve,
mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”),
metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG
Valka”), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), maizes un konditorijas
izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”, koka guļbūvju
ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA „Valkas Būvnieks”, SIA „MJ
Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana (biomasas koģenerācijas
spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), degvielas mazumtirdzniecība. 2014. gadā
tika atvērta jauna ražotne šūšanas pakalpojumu sniegšanas jomā - SIA "SPE", kas nodarbojas
ar glābšanas vestu ražošanu. Plānots, ka uzņēmums savu darbību ievērojami paplašinās
turpmāko pāris gadu laikā.
Lielākie uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi
Z/S „Dambīši”, Z/S „Lejasciņi”, Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”,
Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri”
(kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe” (lauksaimniecības uzņēmumi), Valkas pagastā
– SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S „Kalnieši” (lauksaimniecības
uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
Valkas novads – labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu
infrastruktūru dzīvošanai un uzņēmējdarbībai Ziemeļvidzemē. Novada ekonomiskās
izaugsmes svarīgākās vērtības ir cilvēki, kuri dzīvo un strādā novadā, novada uzņēmumi,
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, pieejama un kvalitatīva inženiertehniskā infrastruktūra.
1.2. Valkas novada domes juridiskais statuss, izveidošanas gads un struktūra
Valkas novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”
kopš 2009.gada jūlija.
Valkas novada domes darbību nosaka Saistošie noteikumi Nr.1. “Valkas novada
pašvaldības nolikums” apstiprināti 30.07.2009. (ar 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu
Nr.3 , 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.10, 2012.gada 26.janvāra saistošo
noteikumu Nr.4, 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2, 2013.gada 20.jūnija saistošo
noteikumu Nr.13, 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.14 un 2013.gada 29.augusta
saistošo noteikumu Nr.16 grozījumiem)
Valkas novada dome lemj kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Valkas
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novada dome atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, domē
darbojas 5 komitejas
• Finanšu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
• Attīstības lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
• Saimniecisko lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
• Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
• Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem.
2014.gadā notikušas 17 novada domes sēdes; 12 kārtējās un 5 ārkārtas. Domes sēdēs
pieņemti 452 lēmumi, 18 noteikumi, 26 nolikumi, 24 Saistošie noteikumi.
2014.gadā ir notikušas 10 Finanšu komitejas sēdes – izskatīti 172 jautājumi un tikpat
sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti iesniegšanai domes sēdēs; 4 Finanšu komitejas
locekļu sanāksmes (sēdes nenotika deputātu kvoruma trūkuma dēļ) – izskatīti 39 jautājumi; 3
Attīstības lietu komitejas sēdes – izskatīti 7 jautājumi, t.sk. 1 izbraukuma sēde Kārķu pagastā;
1 Attīstības lietu komitejas locekļu sanāksme; 1 Apvienoto komiteju sēde – izskatīti 10
jautājumi; 13 Saimniecisko lietu komitejas sēdes – izskatīti 70 jautājumi, sagatavoti lēmumu
projekti u.c. dokumenti domes sēdēm; 12 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes izskatīti 86 jautājumi, sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti; 7 Sociālo lietu komitejas
sēdes – izskatīti 17 jautājumi, sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti domes sēdēm.
Novada domē notikušas komisiju sēdes:
- 13 Dzīvokļu komisijas sēdes;
- 19 Administratīvā komisijas sēde, izskatītas 175 administratīvo pārkāpumu lietas, un 6
lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi piemērošanu nepilngadīgajiem;
- 10 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes, izskatīti 40
jautājumi;
- 3 Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēdes, izskatīti 8 jautājumi;
- 11 Zemes komisijas sēdes, izskatīti 271 jautājumi;
- 11 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas sēdes, izskatīti 35 iesniegumi;
- 201 Iepirkumu komisijas sēdes.
2014.gadā Valkas novada domē saņemti, reģistrēti un izskatīti 1795 iesniegumi no juridiskām
personām un 615 iesniegumi no fiziskām personām. Reģistrēti un iesniegti grāmatvedībā
10162 rēķini, Valkas novada domes līgumi 693, ienākošie 1213 līgumi. Nosūtītas 2887
atbildes vēstules uz iesniegumiem u.c. prasītie dokumenti. Izrakstītas 71 pilnvaras, 231 izziņas.
Izdoti 159 rīkojumi par pamatdarbības jautājumiem.
Pārskata gadā Valkas novada domes darbību nodrošina šāda administrācija, kas ir
pašvaldības izpildorgāns un nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pārskata periodā reorganizēta Izglītības pārvalde,
izveidojot jaunu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļu.
• Priekšsēdētāja sekretariāts
• Kanceleja;
• Grāmatvedības un finanšu nodaļa;
• Personāla nodaļa;
• Attīstības un plānošanas nodaļa: Attīstības un projektu daļa; Teritorijas plānošanas daļa;
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•
•
•
•
•
•
•

Tūrisma un informācijas birojs;
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa;
Dzimtsarakstu nodaļa;
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;
Siltumapgādes nodaļa;
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa;
Saimnieciskā daļa;

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina
šādi pakalpojumu centri, kas ir pašvaldības iestādes:
• Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde;
• Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde;
• Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;
• Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;
• Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.
Pašvaldības padotībā, atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam, ir šādas pašvaldības iestādes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”;
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
Valkas ģimnāzija;
Valkas pamatskola;
Kārķu pamatskola;
Ērģemes pamatskola;
Vijciema pamatskola;
Ozolu pamatskola;
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola;
Valkas mākslas skola;
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;
Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”.
Valkas pilsētas kultūras nams;
Kārķu pagasta tautas nams;
Turnas tautas nams;
Saieta nams “Lugažu muiža”;
Vijciema tautas nams;
Zvārtavas pagasta tautas nams;
Valkas novada centrālā bibliotēka;
Zvārtavas pagasta bibliotēka;
Ērģemes bibliotēka;
Omuļu bibliotēka;
Turnas bibliotēka;
Kārķu pagasta bibliotēka;
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
Valkas pagasta Sēļu bibliotēka;
Vijciema bibliotēka;
Valkas novadpētniecības muzejs;
Valkas novada bāriņtiesa;
Valkas novada Sociālais dienests:
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•
•
•
•
•
•
•

Sociālās aprūpes nams;
Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”;
Vijciema feldšeru punkts;
Ērģemes feldšerpunkts.
Valkas novada Pašvaldības policija;
Valkas novada būvvalde;
Valkas pilsētas stadions;

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

„Vidzemes slimnīca” sabiedrība ar ierobežotu atbildību 25.26%.
„ZAAO” SIA 4.34 %;
„Enefit Power & Heat Valka” SIA 10%;

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
• biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” t.sk. ”Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācija”;
• biedrībā „Latvijas – Igaunijas institūts”;
• biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”;
• biedrībā „Florbola klubs „Valka””;
• biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;
• biedrībā „Valkas rajona jaunatnes veselības kustība”;
• biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
• biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija””;
• nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;
• biedrībā „Volejbola klubs „Valka””;
• biedrībā „Ziemeļvidzemes volejbola skola”.
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Valkas novada domes personāls
Laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim Valkas novada domē
vidējais strādājošo skaits - 649 darbinieki, no kuriem 472 sievietes un 177 vīrieši.
5.attēls

Attēls: Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma.
2014. gadā Valkas novada domes administrācijā strādāja 54 cilvēki.
2014.gada Valkas novada domes teritorijā esošajos piecos pagastos bija nodarbināti 162
cilvēki, tajā skaitā 83 no tiem ir pedagogi.
2014.gadā Valkas novadā tika likvidēta Izglītības pārvalde un tika izveidota Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
2014.gadā Valkas novada domē tika radītas jaunas darba vietas:
• Ainavu arhitekts;
• Tirgus pārzinis;
• Skaņu – gaismas operatori - 4 pagastos;
• Sporta organizatori - 5 pagastos;
• Kooperācijas speciālists.
2014.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Valkas novada teritorijā tika
nodarbināti 75 cilvēki. Šie cilvēki strādāja kā palīgstrādnieki dažādus darbus pagastos un
Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā.
Valkas novada domes darbinieku vidējais vecums laikā no 2014.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim bija 48 gadi. Visvairāk bija darbinieki vecumā no 50 - 59 gadiem - 229, pēc tam
seko darbinieki vecumā no 40-49 gadiem - 162, trešo lielāko vecuma grupu veido darbinieki
vecumā no 60-69 gadiem – 108 darbinieki, ceturto grupu veido darbinieki no 30–39 gadiem –
75 darbinieki, tad seko darbinieki vecuma grupā līdz 29 gadiem – 57, bet vismazāk darbinieku
ir vecuma grupā pēc 70 gadiem - 18.
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6.attēls

2%
8%

15%

līdz 29

11%

no 30 - 39
no 40-49
no 50-59
27%

no 60-69

37%
pēc 70

Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)
Valkas novada domes darbinieku sadalījums pēc izglītības laika periodā no 2014.gada
1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim:
7.attēls

148; 23%

322; 50%

Doktors
Augstākā
Vidējā speciāla
Vidējā

144; 22%

1; 0%

34; 5%

Darbinieku iedalījums pēc izglītības
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Pamata

2014.gadā ir notikuši 25 darba komandējuma braucieni uz ārzemēm: uz Igauniju,
Lietuvu, Krieviju, Baltkrieviju, Vāciju, Somiju un Beļģiju.
Septiņi ārzemju komandējuma braucieni bijuši Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta „Be good at sport through three countries” ietvaros. Projekta
mērķis bija gūt pieredzi citā valstī, lai attīstītu sporta jomu pašvaldībā, kā arī, lai veicinātu
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Šī projekta ietvaros tika apmeklēts seminārs Pleskavā
(Krievija), konference Gatčinā (Krievija), konference Novodevjatkino (Krievija), kā arī 4
komandējuma braucieni saistīti ar Valkas novada delegācijas pārstāvju un Valkas skolēnusportistu piedalīšanos volejbola un florbola turnīros Novodevjatkino (Krievija).
Trīs komandējuma braucieni bijuši uz Novodevjatkino (Krievija), kurā 5 skolēni un viņu
pavadošie pedagogi piedalījās Starptautiskā tūrisma-sporta nometnē Ladogā.
Trīs ārzemju komandējuma braucieni saistīti Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta „Via Hanseatica” ietvaros uz Toilu (Igaunija), Gatčinu
(Krievija), Narvu (Krievija), Kohtlas raktuvju muzeju (Igaunija), Tartu (Igaunija) un
St.Pēterburgu (Krievija).
Divi no ārzemju komandējumiem bijuši uz Vāciju, kurā devās divi pagastu pārvalžu
vadītāji, lai iegādātos autobusus savām pagasta pārvaldēm.
Viens komandējums bijis uz Briseli, kurā sabiedrisko attiecību speciālistei bija iespēja
pabūt Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā par tēmu „ES, reģionālā, lauksaimniecības,
sociālā un nodarbinātības politika”.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors devās ārzemju komandējumā uz Lietuvu, kur
piedalījās Radvilišķu Mūzikas skolas 50 gadu jubilejas koncertā.
Viens no ārzemju komandējumiem bijis uz Imatru (Somija), kur norisinājās Imatras desu
festivāls. Tā laikā kooperācijas speciālistei bija iespēja iepazīties ar sporta un tūrisma
infrastruktūru, kā arī rasti iespējamie sadarbības virzieni.
Izglītības un kultūras daļas vadītājs un režisors devās komandējumā uz Maskavu
(Krievija), kur apmeklēja II Starptautisko jaunatnes un studentu teātru festivālu. Pārvalžu
vadītāji, nodaļu vadītāji un speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Braslavu
(Baltkrievija), lai iepazītos ar Braslavas pilsētu, pašvaldības, izglītības un kultūras iestāžu
darbu, medicīnas un citu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai parakstītu trīspusējo sadarbības
līgumu starp Valgas apriņķa valdi, Valkas novada domi un Braslavas rajona izpildkomiteju.
Trīs no ārzemju komandējumiem bijuši uz Igauniju. Viens no tiem bijis uz Tallinu
(Igaunija), kur notika sanāksme kopā ar Igaunijas diriģentiem un komponistiem par J.Cimzes
200 gadu latviešu un igauņu koru dziesmu dienu 2014.gada 31.maijā Valkā. Sociālā dienesta
vadītāja devās uz Kuresāri (Igaunija), kur apmeklēja semināru „Sociālā darba labā prakse
Kuresāres pilsētā”, kā arī apmeklēja sociālās sfēras dažādas struktūrvienības . Attīstības un
projektu daļas projektu vadītājs devās projekta „Riverways” organizētajā pieredzes apmaiņas
vizītē uz Igauniju, lai iepazītos ar Dienvidigaunijas ūdenstūrisma piedāvājumiem un izveidotu
sadarbību ar ūdenstūrisma
operatoriem.
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti no citiem budžetiem.
1.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2012.-2014.gadam, EUR
Pamatbudžeta ieņēmumi

2012.gads

2013.gads

2014.gads

Nodokļu ieņēmumi : t.sk.

3574688

3884690

4051010

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

3167395

3467210

3564875

Nekustāmā īpašuma nodoklis

377639

384384

452289

Azartspēļu nodoklis

29654

33096

33846

Nenodokļu ieņēmumi: t.sk.

33245

348948

110145

374

117

0

Valsts un pašvaldības nodevas

10965

8877

11561

Sodi un sankcijas

10727

15727

18624

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

1244

2191

1553

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

9936

322036

78407

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

2193845

1686220

2126678

Transferti kopā: t.sk.

4379831

3895867

3971476

10378

16416

6315

4316740

3804013

3851597

52713

75438

113564

10181609

9815725

10259309

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Kopā
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Visvairāk ieņēmumus sastāda transferti (39%) un nodokļu ieņēmumi (39%). Nozīmīgu
ieņēmumu daļu Valkas novada pamatbudžetā veido ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem , kas 2014.gadā sastāda 21% no kopējiem budžeta ieņēmumiem, kuri
veidojas no iedzīvotāju īres maksas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem (apkure, ūdens,
kanalizācija), nomas maksām. Nenodokļu ieņēmumi sastāda 1% no kopējiem ieņēmumiem.
Nodokļu ieņēmumi ir viens no galvenajiem ieņēmumu avotiem – 2014.gadā saņemti
nodokļu ieņēmumi 4051010 EUR , kas no kopējā budžeta sastāda 39 %.
2014.gadā Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 10259309
EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2014.gadā ieņēmumi kopumā palielinājušies par 443584
EUR vai par 5 %, t.sk., nodokļu ieņēmumi par 166320 EUR (4 %), ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem par 440458 EUR (26 %) , transferti par 75609 EUR (2 %). Samazinājušies
nenodokļu ieņēmumi par 238803 EUR (68 %).
2.2. Pamatbudžeta izdevumi
2.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumu pēc funkciju kategorijām izpilde 2012.2014.gadam, EUR

2012.gads

Pamatbudžeta izdevumi

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2013.gads

2014.gads

1240620

1295062

1308664

53850

64564

81738

4076617

2368589

2815858

2314826

2758339

2435134

Veselība

12227

15508

21025

Atpūta, kultūra un reliģija

760418

813672

1048770

Izglītība

2744962

2939081

3627602

Sociālā aizsardzība

838140

776774

843341

12161968

10588076

12505337

Kopā

Pamatbudžeta izdevumi 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu ir palielinājušies par
1917261 EUR vai 18 %.
2014.gadā lielākie izdevumi piešķirti izglītībai 3627602 EUR vai 28% no kopējā
budžeta. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu izglītībai izlietoti līdzekļi par 688521 EUR vai 23 %
vairāk.
2014.gadā atmaksāta aizņēmumu pamatsumma
912445 EUR, veikti procentu
maksājumi par aizņēmumiem 58188 EUR. Būtisku samazinājumu 141311 EUR veido līgumu
pārslēgšana ar Valsts kasi par aizņēmumu procentu likmes maiņu.
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2014.gadā saņemti 14 aizņēmumi projektu realizācijai, Novada domes izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošanai, transporta iegādei pašvaldības
nodaļām un iestādēm. Kopējais pieaugums pret iepriekšējo periodu 1433189 EUR.
3.tabula
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR
2012.gads
izpilde

Izdevuma nosaukums

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējuma un dienesta braucieni
Pakalpojumi

2013.gads
izpilde

3138785

3447751

3716767

802064

893929

963657

21159

34852

33549

2259206

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces

2014.gads
izpilde

2388123

2638320

664687

910545

942526

9852

8049

7222

24109

99035

24695

Procentu izdevumi

385144

199499

58188

Dotācijas un sociālie pabalsti

585093

441688

343759

78654

81646

90600

4193215

2082767

3686054

0

192

0

12161968

10588076

12505337

Izdevumi periodikas iegādei
Nodokļu maksājumi

Transferti
Kapitālie izdevumi
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Kopā

2014.gadā lielāko izdevumu daļu veido atlīdzība 37%, preces un pakalpojumi 29% un
kapitālie ieguldījumi 29%.
2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, EUR
4.tabula
Ieņēmumu nosaukums

izpilde

2013.gada
izpilde

2014.gada
izpilde

Ieņēmumi

160581

192772

241355

Dabas resursu nodoklis

24515

36561

39359

34

34

0

Autoceļu fonds

136032

156177

201996

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

143131

203437

132998

Nenodokļu ieņēmumi

2012.gada

17

Vides aizsardzība

1379

10

10

141752

203427

132519

0

0

469

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Preces un pakalpojumi

143131

203437

132998

126492

177147

109743

Kapitālie izdevumi

16639

26290

23255

Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

Izglītība

Ieņēmumu pieaugums autoceļu fondam par 45819 EUR. Autoceļu fonda līdzekļi
izlietoti ceļu greiderēšanai, sniega tīrīšanai, autoceļu bedrīšu remontam un transportlīdzekļu
iegādei.
Ieņēmumu pieaugums dabas resursu nodoklim par 2798 EUR. To izlieto novada vides
sakārtošanai – Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, atkritumu izvešanai, daudzgadīgo
stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, zivju mazuļu iegādei un citiem.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem speciālā budžeta kopējie izdevumi samazinājušies.
5.tabula
2.4.Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi, EUR
2012.gads

2013.gads

2014.gads

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

31744

8718

46610

26950
4794
0
0

6510
2207
0
0

24565
7392
13993
660

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

9949

18408

56162

906
0
0
1303
1251
3241
3248

1692
0
996
2483
7214
4344
1679

7260
13993
0
915
31842
2072
80

Kopējais palielinājums pret iepriekšējā gada saņemtiem ziedojumiem un dāvinājumiem
sastāda 23239 EUR. 2014.gadā Valkas novadā tika rīkoti vairāki plaša mēroga pasākumi,
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kuriem finansējumu ziedoja juridiskās un fiziskās personas. Valkas infrastruktūras uzlabošanai
saņemt ziedojumi no arī bijušajiem un esošajiem Valkas iedzīvotājiem.
2014.gadā saņemti līdzekļi 13993 EUR cūku mēra epidēmijas seku likvidēšanai.
6.tabula
2.5. Debitori un kreditori
Aktīvs
Debitori – kopā
Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
Prasības par nodokļiem

Uz pārskata
perioda beigām
3
683220
495458
124343

Uz pārskata
gada sākumu
4
776882
604979
107884

Izmaiņas
( +, - )
5
-93662
-109521
+16459

Uzkrātie ieņēmumi
Pārmaksātie nodokļi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības
Uzkrājumi nedrošām prasībām

12048
0
85
51286
565193

11673
14459
0
37887
1101774

+375
-14459
+85
+13399
-536581

1

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikumi samazinājušies par 93662 EUR.
Pamatojoties uz 2014.gada 29.maija Valkas novada domes lēmumu un 10.06.2014 UR
lēmumu Nr.18-10/88224, no debitoru sastāva izslēgti debitoru parādi 485697 EUR, kas
ieguldīti „Valkas namsaimnieks” SIA pamatkapitālā. Tā kā kapitalizēti 2012.gada debitoru
parādi, kuriem iepriekšējā periodā bija izveidots uzkrājums, tad attiecīgi izslēgts uzkrājums
šaubīgajiem debitoru parādiem par 388558 EUR, atzīstot bilancē ieņēmumus no uzkrājumu
samazināšanas.
Pamatojoties uz novada domes lēmumu, no debitoru parādu sastāva izslēgti debitoru
parādi par kopējo summu 8795 EUR, kuri pamatojoties uz likvidācijas vai maksātnespējas
procesiem, parādnieku nāvi vai citiem iemesliem nav atgūstami.
7.tabula
Aprēķinātais un samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 2014.gadā
Nekustamā īpašuma veids

Aprēķināts,
EUR
par 2014.gadu

Samaksāts, EUR
par 2014.gadu
pamatnodoklis

Soda sankcijas EUR

Zeme

320669

318276

x

Ēkas

65489

71478

x

Mājoklis

67943

62535

x

Kopā

454101

452289

15570
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Nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz pārskata gada beigām sastāda 88978 EUR,
kavējuma nauda 22117 EUR. Pārskata gadā saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma
nodokli” piešķirtas nodokļu atlaides par kopējo summu 7265 EUR.
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem debitoru parādiem
2014.gadā Valkas novada domē dati par lielākajiem debitoru parādiem nodoti novada
juristam, dokumentu sagatavošanai parādu piedziņai.
Pašvaldība pārskata perioda beigās objektīvi izvērtēja prasības, klasificēja kā nedrošus
(šaubīgus) un izveidoja uzkrājumus procentos no parāda vērtības, saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”.
100% uzkrājums ir izveidots 2009.gada AS Krājbankas kontu atlikumam 24166 EUR,
iedzīvotāju komunālajiem parādiem 459194 EUR un savstarpējiem norēķiniem ar Smiltenes
novada Blomes pagasta pārvaldi 16168 EUR.
Pārskata gadā izslēgti uzkrājumi 405644 EUR apmērā no kapitalizētā debitoru parāda
„Valkas namsaimnieks” SIA.
Uzkrājums šaubīgajiem debitoru parādiem 2014.gadā ir samazinājies par 536581 EUR.
8.tabula
Kreditori
Pasīvs
Kreditori - kopā
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi

Uz pārskata
perioda
beigām
14585711
11335571
11127131
208440
3250140
574935

Uz pārskata
gada
sākumu
12199590
9255757
9021562
234195
2943834
473914

Izmaiņas
( +, - )
+2386121
+2079814
+2105569
-25755
+306306
+101021

756667

472675

+283992

270029
128395

287212
114453

-17183
+13942

121613
1252
1397249

97272
585
1497722

+24341
+667
-100473

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parāds palielinājies par
2386121 EUR.
Uz 31.12.2014. nesamaksāto rēķinu kopsumma veido 756667 EUR, kas salīdzinot ar
iepriekšējo gadu ir pieaudzis par 283992 EUR. Būtiskāko pieaugumu veido saistības par
izpildītajiem darbiem Projekta Ūdens saimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes ciemā,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/120 realizācijā ar SIA Halle B 177237 EUR un saistības par
izpildītajiem darbiem Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada KĀRĶU ciemā II kārta,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/121 realizācijā ar SIA Vidzemes Energoceltnieks 138756 EUR.
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2.6. Aizņēmumi un galvojumi
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu
finansēšanai, pārskata gadā piesaistīti papildus finanšu resursi.
9.tabula
Pārskats par aizņēmumiem

Mērķis

Līguma
parakstīšanas
datums

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

I

1

10

D

E

H

Atkritumu izgāztuves rekultivācija

13.12.2006

EUR

28 457

1 487

1 291

Pašvaldības iestāžu remontdarbiem
un labiekārtošanai

24.11.2008

EUR

92 487

76 892

72 993

Pašvaldības ēku remontdarbiem

21.04.2004

EUR

61 183

31 716

28 614

Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projekta
"Valkas un Valgas kopējās mākslas
vides attīstība" īstenošanai.

01.12.2009

EUR

443 586

173 360

173 359

23.10.2008

EUR

92 487

71 805

66 939

03.04.2008

EUR

371 597

298 177

279 821

Valkas pilsētas 1.kārtas 1.daļas
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

12.10.2001

USD

202 958

37 153

25 053

Valkas pilsētas infrastruktūras
sakārtošana un iestāžu bāzes
uzlabošana

19.02.2004

EUR

355 718

194 080

170 175

Valkas pilsētas iestāžu materiālās
bāzes uzlabošana un projektu
finansēšana

08.04.2005

EUR

430 767

266 208

237 426

10.08.2005

EUR

18 070

10 967

9 784

20.12.2005

EUR

46 785

33 126

30 394

20.12.2005

EUR

28 457

20 205

18 555

16.02.2006

EUR

547 110

350 549

316 349

30.05.2006

EUR

43 089

27 039

24 364

13.10.2006

EUR

249 003

183 391

169 549

02.05.2007

EUR

284 574

24 539

24 539

02.05.2007

EUR

49 801

35 942

33 170

SIA Vidzemes slimnīca
pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta "Valkas pilsētas
izgāztuves rekultivācija"

Valkas pilsētas iestāžu materiālās
bāzes uzlabošana
Lietotas ziemas dienesta
automašīnas iegāde
PHARE projekta "Pārrobežu
infrastruktūras attīstība Valkā Valgā" īstenošana
Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālas bāzes uzlabojumiem
Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālās bāzes uzlabojumiem
Valkas pilsētas Rīgas ielas asfalta
seguma nomaiņai
ERAF projekta "e-Vidzeme
īstenošanai
Ausekļa ielas trotuāra seguma
remonta īstenošanai Valkas pilsēta
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Valkas pilsētas domes sociālās
aprūpes nama renovācija

01.06.2007

EUR

192 088

140 760

129 930

ERAF projekta "Rīgas ielas un
Vienības gatves krustojuma
rekonstrukcija Valkā" īstenošanai

07.05.2008

EUR

142 287

114 171

107 142

Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos"
īstenošanai

07.05.2008

EUR

419 747

336 834

316 105

ERAF projekta "Dalītās atkritumu
vākšanas un kompostēšanas
sistēmas izveide un ieviešana
Valka" īstenošanai

07.05.2008

EUR

316 524

253 985

238 351

Valkas pilsētas starptautiskā studiju
centra izveide

07.05.2008

EUR

60 984

48 918

45 902

07.05.2008

EUR

49 801

39 943

37 478

26.02.2009

EUR

330 586

281 616

265 293

28.04.2009

EUR

161 022

39 268

39 269

ELFLA projekta "Lugažu saieta
nama rekonstrukcija 1.kārta"
īstenošanai.

12.10.2009

EUR

277 429

115 588

69 349

ERAF projekta "Dabas zinātņu
kabinetu labiekārtošana Valkas
ģimnāzija " īstenošanai

21.10.2009

EUR

90 769

12 464

12 464

Valkas pilsētas kultūras nama
renovācija 2. un 3. kārta

02.10.2009

EUR

565 170

495 391

467 478

ELFLA projekta "Kārķu pagasta
sporta zāles būvniecība"
īstenošanai

01.10.2009

EUR

241 005

121 486

121 487

Ēkas "Valžkalni" pagrabstāva
remontam ( konferenču zāle) un
dziļurbuma izbūve

26.08.2008

EUR

213 431

172 495

160 799

Kārķu Tautas nama vienkāršotajai
rekonstrukcijai

09.10.2008

EUR

48 891

29 759

25 508

Finanšu stabilizācijas aizdevums

20.11.2001

EUR

60 472

30 592

24 900

Kokogļu ceha celtniecība

20.11.1997

EUR

132 437

52 336

46 644

Finanšu stabilizācijas aizdevums

19.07.2002

EUR

19 058

7 968

0

Turnas tautas nama teritorijas
labiekārtošana

26.02.2010

EUR

61 048

32 675

32 675

ELFLA projekts "Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes
uzlabošana" īstenošanai

21.06.2010

EUR

619 803

158 792

158 792

ERAF projekts "Valkas pilsētas PII
"Pasaciņa" telpu renovācija"

27.07.2010

EUR

53 898

15 630

15 631

Ugunsdrošības signalizācijas
uzstādīšanai Valkas pamatskolā,
Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" un
valkas pilsētas domē
ERAF līdzfinansētā IgaunijasLatvijas programmas projekta
"Valgas-Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana"
īstenošanai
ERAF projekta "Valkas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes
"Pasaciņa "infrastruktūras attīstība,
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Valkas kultūras nama renovācija
īstenošanas pabeigšanai

19.08.2010

EUR

120 765

110 446

104 549

ERAF projekts "Tranzīta maršruta
ielu rekonstrukcija Valkas pilsēta"
īstenošanai

02.07.2010

EUR

7 019 439

679 400

653 760

05.07.2011

EUR

299 966

192 192

192 192

05.07.2011

EUR

228 949

155 406

155 406

A2/1/11/803P-493/2011
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Kārķu ciema

20.12.2011

EUR

351 661

269 429

269 430

A2/1/11/803 P-494/2011
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valka , 2 kārta

20.12.2011

EUR

3 117 431

2 539 485

2 539 485

P-28/2012 Siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšana Valkas
pilsētas publiskā apgaismojuma
infrastruktūrā

20.03.2012

EUR

293 624

99 301

99 301

P-140/2012,Valkas mākslas skola,
kā kopīga pārrobežu
kultūrizglītības centra attīstība.

08.06.2012

EUR

76 670

42 007

13 378

P-420/2012,Ielu rekonstrukcija
Valkas pilsētā uzņēmējdarbības
veicināšanai.

25.10.2012

EUR

308 406

308 406

219 877

P-137/2013, A2/1/13/215 Projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Lugažu ciemā 2
kārta, īstenošanas pabeigšanai"

22.05.2013

EUR

53 372

50 424

50 425

P-136/2013, A2/1/2013/216
Pašvaldības prioritāra investīciju
projekta "Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas aprīkojuma
un atjaunošanas īstenošanai"

22.05.2013

EUR

142 287

142 287

142 287

P-191/2013 Kohēzijas fonda
projekta "Ūdenssaimniecības
projekta pakalpojumu attīstība
Valkā 2.kārta" īstenošanai

19.06.2013

EUR

532 486

371 616

532 486

P-263/2013 Projekta "Vijciema
kultūras nama, Vijciema pagasta
mājas un aprīkojuma atjaunošana"
īstenošanas pabeigšanai

02.08.2013

EUR

135 267

135 267

135 267

28.08.2013

EUR

62 502

62 502

62 502

24.01.2014

EUR

266 468

0

153 590

24.01.2014

EUR

284 574

0

0

P210/2011 Valkas pagasta Lugažu
ciema Ūdenssaimniecības attīstība
P209/2011 Valkas pagasta Sēļu
ciema ūdenssaimniecības attīstība

P-320/2013 KPFI projekta
"Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras rekonstrukcija
Valkas novadā" īstenošanai
KPFI projekta (KPFI-15.2./80)
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana J.Cimzes Mūzikas
skolā īstenošanai P1/2014,
A2/1/14/19
Budžeta un finanšu vadībai P2/2014, A2/1/14/20
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Projekta "Bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana Valkas pilsētā"
īstenošanai P-141/2014,
A2/1/14/239
projekta 'Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Ērģemes
pagasta Ērģemes ciemā" īstenošana
P-179/2014, A2/1/14/313

12.05.2014

EUR

62 417

0

45 660

21.05.2014

EUR

339 573

0

160 486

21.05.2014

EUR

156 900

0

51 127

21.05.2014

EUR

247 514

0

244 322

21.05.2014

EUR

411 135

0

375 434

17.06.2014

EUR

136 357

0

136 357

16.07.2014

EUR

74 390

0

74 390

Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiāli
tehniskās bāzes sakārtošanai P309/2014, A2/1/14/469

16.07.2014

EUR

187 728

0

187 728

Ceļa seguma periodiskā uzturēšana
Kronvalda un Tālavas ielās P334/204, A2/1/14/504

30.07.2014

EUR

41 912

0

39 186

kompleksie risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas pamatskolā
A2/1/14/651, P-414/2014/

11.09.2014

EUR

873 303

0

865 616

Prioritāro investīciju projektu
īstenošana A2/1/14/650

11.09.2014

EUR

91 944

0

91 944

Gājēju ietves renovācija Rīgas un
Ausekļa ielās A2/1/14/805, P310/2014

22.10.2014

EUR

117 487

0

108 309

x

x

23 437 106

9 495 477

11 702 066

Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstības attīstība Valkas novada
Kārķu pagasta Kārķu ciemā ,
2.kārta"īstenošana P-180/2014,
A2/1/14/314
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
autotransporta iegādei P-181/2014,
A2/1/14/315
Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošanai P-184/2014,
A2/1/14/316
dzīves atkritumu Celīši
rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā A2/1/4/378, P
225/2014
valkas novada prioritāro investīciju
projektu īstenošana P-308/2014,
A2/1/4/468

Kopā

2014.gadā saņemti 14 aizņēmumi par kopējo summu 3115524 EUR un veikta
aizņēmumu pamatsummas atmaksa 912445 EUR. Atbilstoši maksājuma grafikam pārskata
perioda beigās aizņēmumi tiek sadalīti ilgtermiņa un īstermiņa daļās.
Aizņēmumu atmaksa ir garantēta ar pašvaldības budžetu un tiek veikta saskaņā ar
līgumos norādītajiem aizdevumu atmaksas grafikiem.
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Pašvaldības zembilancē uzrādīti privātpersonām izsniegtie galvojumi studiju kredītiem.
Visi galvojumi ir izvērtēti domes sēdēs, atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par
galvojumu piešķiršanu. 2014.gadā galvojumi nav sniegti.
Atlikumi salīdzināti ar kredītiestādēm, kurās sniegti galvojumi.
2.7. Nekustamā īpašuma novērtējums
Valkas novada dome līdz 31.12.2013. Zemesgrāmatā reģistrējusi 334 īpašumus ar
kopējo platību 642.2455 ha, no tiem 2013. gadā Zemesgrāmatā reģistrēti 32 īpašumi.
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam
gadam budžetā atvēlētajam finansējumam.
10.tabula
Nekustamā īpašuma izmaiņas
Aktīvs
Pamatlīdzekļi – kopā
Zeme, ēkas, būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un
nepabeigtā celtniecība
Turējumā nodotie valsts un
pašvaldības nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par
pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

Uz pārskata
perioda
beigām
34998065
32105504
87121
2300854
258981

Uz pārskata
gada
sākumu
33284764
30115729
193199
2324122
376015

Izmaiņas
%

Izmaiņas
( +, - )

+5.2
+6.6
-54.9
-1.0
-31.1

1713301
1989775
-106078
-23268
-117034

206198

228879

-9.91

-22681

38212
1195

41262
5558

-7.4
-78.5

-3050
-4363

-15354060

-13494071

+13.8

1859989

Informācija par ēkām
Uz 2014.gada 31.decembri Valkas novada domes bilancē ir uzskaitīti 436 ēku īpašumi,
t.sk. 51 dzīvoklis un 114 turējumā nodotās ēkas, ar kopējo atlikušo vērtību 10302225 EUR.
Būtiskākais nedzīvojamo ēku vērtības palielinājums 2014.gadā
11.tabula
Pamatlīdzekļa nosaukums
Valkas pamatskola
J.Cimzes mūzikas skola
Ģimnāzija
Kārķu pamatskolas sporta zāle
Kārķu pamatskola
Administratīvā ēka Beverīnas iela 3
Administratīvā ēka Semināra ielā 29
Administratīvā ēka Semināra ielā 9

Vērtības palielinājuma iemesls
Renovācija – siltināšanas projekts
Ēdnīcas telpu rekonstrukcija
Renovācija - siltināšanas projekts
Telpu rekonstrukcija
ēkas fasādes renovācija
ēdnīcas telpu izbūve
Bērnudārza telpu renovācija
rekonstrukcija
apkures sistēmas izveide
telpu rekonstrukcija
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Summa
EUR
954002
58591
288948
43252
141178
104363
57585
82316
39400
14606

PII Pasaciņa
Vijciema pamatskola
Vijciema bērnudārzs

telpu renovācija
darbnīcas jumta nomaiņa
telpu rekonstrukcija

26986
25378
12291

Salīdzinot pašvaldības uzskaitē esošos datus, Zemesgrāmatas un VZD datus konstatēts,
ka VZD datos nav reģistrēti 55 ēku īpašumi, kas uzrādīti Valkas novada domes bilancē.
Savukārt Valkas novada domes bilancē nav norādīti 33 ēku īpašumi, kas reģistrēti VZD datos.
Pašvaldībai piederošās un piekrītošās ēkas ir salīdzinātas ar VZD datiem, izvērtējot katru
īpašumu.
Konstatēto nesakritību kopsavilkums
12.tabula
Nesakritība
Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, jo īpašnieki nav sakārtojuši
īpašumtiesības (nav Valkas novada domes bilancē)
ZG ir kļūda domājamās daļās, viss ir privatizēts un pašvaldībai nekas
nepieder, risinām problēmu, kā šīs domājamās daļas ZG datos labot, plānots
2015.gadā
Nomaksas pirkuma līgums
Dabā ēkas vairs neeksistē, nav veiktas izmaiņas VZD
Pašvaldības īpašumi, kas neparādās VZD datos
Tiesiskais valdītājs Finanšu Ministrija, nav reģistrēts ZG

Nesakritību
skaits
48
1
1
4
33
1
88

Informācija par zemi
Uz 2014. gada beigām kopējā zemes gabalu platība Valkas novada domes bilancē
sastāda 1989.3532 ha.
Salīdzinot grāmatvedības uzskaitē esošos datus, Zemesgrāmatas un VZD datus
konstatēts, ka ar VZD uzskaites datiem zemju nesakritība ir 81.3688 ha.
VZD datos nav iekļauti zemes īpašumi ar kopējo platību 2.0272 ha.
13.tabula
Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Platība ha

Piezīmes

Starteri
Blaumaņa iela 14A,
Valka
Gauja 7, Valka
Rīgas iela 7a, Valka

9452-001-0081
9401-001-0802

1.7 ha
0.0864 ha

Nav sakārtotas īpašuma tiesības

9401-002-0101
9401-001-0211

0.0421ha
0.1987

Kopā 2.0272
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Sakarā ar kapitālsabiedrības
likvidāciju, īpašumi pārgāja
īpašnieka
(Valkas
novada
domes) īpašumā. Īpašums nav
pārreģistrēts.

Īpašumi, kas parāda VZD datos, bet nav Valkas novada bilancē ar kopējo platību 83.396
ha
14.tabula
Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Priekuļu kalte

9452-003-0094

Platība
ha
0.6

Alieši 148
Dzirnavnieki

9488-005-0324
9401-007-5103

0.0758
0.5619

Blaumaņa 12A, Valka 9401-005-0134

0.3183

Laumas

9492-006-0123

5.6

Lejasilmājas

9488-006-0052

0.5

Brieži

9452-009-0109,
9452-00-0110
9488-006-0108,
9488-006-0108,
9488-006-335
9488-002-0008

10.96

Tilgaļi

Jūkupes

Piezīmes
Līgums
par
nodošanu
bez
atlīdzības. 15.09.2010
Lēmums par atsavināšanu
ZG ir kļūda domājamās daļās,
īpašums ir privatizēts, plānots
2015.gadā veikt izmaiņas ZG datos
Nomaksas pirkuma līgums līdz
31.10.2017.
Nomaksas pirkuma līgums līdz
31.11.2017.
Nomaksas pirkuma līgums līdz
10.07.2015.
Nomaksas pirkuma līgums līdz

19.48

Nomaksas pirkuma līgums līdz
15.09.2019

45.3

Nomaksas pirkuma līgums līdz
15.09.2019.

Kopā 83.396
Valsts kadastra informācijas sistēmā, pašvaldības grāmatvedības uzskaites sistēmā un
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā ir atšķirīgi uzskaites principi, tādēļ
uzskaitītās zemes platības atšķirsies līdz brīdim, kad visi zemes īpašumi tiks reģistrēti
Zemesgrāmatā. Ņemot vērā augstāk minētos faktus un to, ka atšķirīgos laikos tiek aktualizētas
datu bāzes, ir atšķirības starp Valkas novada domes un Valsts zemes dienesta bilanci.
Starpība radusies sakarā ar to, ka no Valkas novada domes bilances ir izslēgti zemes
īpašumi, kas nodoti privatizācijai un pārdoti, bet jaunie īpašnieki nav nokārtojuši dokumentus
Zemesgrāmatā . Starpība uzrādās salīdzinot pašvaldībai piekritīgos zemes starpgabalus.
Bilancē uzņemta līdz šim neuzskaitītā zeme ar kopējo vērtību EUR 95531. Gada laikā
no bilances pamatojoties uz domes lēmumiem izslēgti un precizētas zemes platības zemes
gabaliem par kopējo bilances vērtību EUR 49923. Nodota zeme atsavināšanai 18 zemes
gabali 17.2072 ha platībā par summu EUR 14932, atgriezta pamatlīdzekļu sastāvā pieci zemes
gabali ar kopējo platību 11.42 ha 16889.50 EUR.
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Būtiskākie darījumi:
15.tabula
Summa EUR
Zeme
Valkas
novada
teritorijā ar kopējo platību
38.6105 ha

11779
16889

Piezīmes
27.1905 ha pašvaldībai piekritīgā zeme
uzņemta bilancē pamatojoties uz 2015.gada
26.marta Valkas novada domes lēmumu
11.42 ha atgriezts no 2100 kontu grupas
sakarā ar nenotikušām izsolēm 11.42ha

Saņemtie dāvinājumi 2014.gadā
16.tabula
Īpašuma nosaukums
Zeme Drilles
Zeme Savienības iela 8

Kadastra
apzīmējums
9488-005-0094
9401-008-0429

Platība ha
5,66
0.5363
6.1963

Summa
EUR
360
2039
2399

Dāvinājuma devējs
Fiziska persona
Fiziska persona

Bez atlīdzības saņemta turējumā nodotā zeme no Finanšu Ministrijas Valkā, Varoņi
iela 42A, kad. Nr. 9401-007-0331 ar platību 0.0065 ha ar bilances vērtību 3 EUR.
Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgramatā
Valkas novada dome līdz 31.12.2014. Zemesgrāmatā reģistrējusi 400 īpašumus ar
kopējo platību 462,5921 ha, no tiem 2014. gadā Zemesgrāmatā reģistrēti 58 īpašumi.
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam
gadam budžetā atvēlētajam finansējumam.
Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi
Saskaņā ar 2009.gada 20.aprīļa Deleģēšanas līgumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas funkciju nodošanu SIA „Valkas namsaimnieks”, turējumā nodotas
Valkas pilsētas dzīvojamās mājas, kuru atlikusī vērtība uz 31.12.2014. sastāda 206198 EUR.
Saskaņā ar dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu atcelšanu par pirkuma
līguma slēgšanu uzņemti novada bilancē septiņi dzīvokļi par summu 2015 EUR un trīs
dzīvokļi par summu 1229 EUR, sēdes lēmums prot.Nr.16#29 no 27.11.2014. Izslēgti seši
privatizētie dzīvokļi ar sākotnējo vērtību 9855 EUR un nolietojumu 6452 EUR.
Valkas novada dome nav veikusi kapitālos ieguldījumus nekustamajos īpašumos, kas
nodoti turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībai.
2.8. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos Valkas novada dome uzrāda līdzdalību radniecīgo un
asociēto uzņēmumu kapitālā un citos uzņēmumos īpašumā esošās kapitāla daļas.
Līdzdalība uzņēmumu kapitālos tiek uzskaitīta saskaņā ar izmaksu metodi.
Valkas novada domei komercreģistrā uz 31.12.2014. ir reģistrēti divi 100 % pašvaldības
uzņēmumi:
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi palielinājušies
par 659798 EUR.
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17.tabula
Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Aktīvs
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
un vērtības samazinājums asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Uz pārskata
perioda
beigām
3081860

Uz pārskata
gada sākumu

Izmaiņas
( +, - )

2422062

+659798

954626

294828

+659798

2008621

2008621

0

118613

118613

0

Pārskata gadā palielināts radniecīgo kapitālsabiedrību pamatkapitāls ar mantisko
ieguldījumu 637949 EUR apmērā:
• Pamatojoties uz 2014.gada 27.februāra Valkas novada domes lēmumu, „Valkas
Namsaimnieks” SIA pamatkapitālā ieguldīti daudzdzīvokļu māju siltummezgli par
kopējo summu 152252 EUR.
• Pamatojoties uz 2014.gada 25.maija Valkas novada domes lēmumu „Valkas
namsaimnieks” SIA pamatkapitālā ieguldīti uzņēmuma parādi par kopējo summu
485697EUR (rēķini Nr.201203-KL00758, 31.03.2012 129498 EUR; 201204-KL00758,
30.04.2014 93616 EUR, 201211-KL00758, 30.11.2012 112669 EUR; 201212KL00758, 31.12.2012 149914 EUR).

Līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums
radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
18.tabula
Nr
p.k

Līdzdalība %

-26103

44103011386

26103

0

44103055060

268725

637949

47953

0

954626

100

3

„Valkas pilsētas tirgus”
SIA
„Valkas
Namsaimnieks” SIA
ZAAO SIA

44103015509

83042

0

0

0

83042

4.34

4

„Enefit Power &Heat

44103024234

35572

0

0

0

35571

10

1
2

Reģistrācijas
Nr.

Ieguldījums
2014.gadā

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība
uz
31.12. 2014.
0

Vērtības
samazinājums
(+,-)
2014.gadā
0

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība uz
31.12. 2013.
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Izslēgts
2014.
gadā

100

5

Valka” SIA
„Vidzemes slimnīca”
SIA

40003258333

2008621

0

0

0

2008621

2.9. Pašvaldību kapitālsabiedrību darbības rezultāti
2014.gada jūlijā Valkas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt „Valkas
pilsētas tirgus” SIA likvidācijas procesu. „Valkas pilsētas tirgus” SIA ir iesniedzis
likvidācijas bilanci . „Valkas pilsētas tirgus” SIA ieguldījuma vērtība uz pārskata beigām ir 0
EUR.
SIA „Valkas namsaimnieks” – pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma uzturēšana un
apsaimniekošana, siltumenerģijas pārvade. 2014.gadu „Valkas namsaimnieks” SIA ir pabeidzis
ar peļņu 18840 EUR, kā arī pašu kapitāls ir pieaudzis par 656788 EUR, tāpēc izvērtējot, vai
iepriekšējos pārskata gados izveidotais vērtības samazinājums vēl ir aktuāls, tas ir daļēji
reversēts un ieguldījums atzīts „Valkas Namsaimnieks” SIA 2014.gada bilancē norādītā pašu
kapitāla apmērā.
Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme
Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības
budžetu nākotnē. 2014.gadu „Valkas namsaimnieks” SIA ir pabeidzis ar pozitīvu darbības
rezultātu. Likviditātes seguma koeficents salīdzinoši ar 2013.gadu ir palielinājies no 0.95 uz
1.76, kas liecina par sabiedrības spēju atmaksāt īstermiņa saistības izmantojot naudas līdzekļus
un debitoru parādus. „Valkas namsaimnieks” SIA 2014.gadā ir veicis pamatkapitāla
denomināciju, 0,58 EUR atzīti ieņēmumos.
„Valkas pilsētas tirgus” SIA uzsācis likvidācijas procesu, kurš tiks pabeigts 22.04.2015.
Pašvaldība plānojusi 2015.gadā veikt ieguldījumu radniecīgās kapitālsabiedrības
„Valkas namsaimnieks” SIA kapitālā 28284 EUR. Pašvaldība nav plānojusi veikt ieguldījumu
vai piešķirt cita veida finansējumu asociētai un pārējās biržās nekotētu kapitālsabiedrību
kapitālā.
2.10. Paveiktie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
2014.gadā uzsākts darbs pie jaunu plānošanas dokumentu izstrādes:
1. Ar Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu (protokols Nr.16,19.§.) „Par
Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”) tika
uzsākts darbs pie Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes.
Savukārt, saskaņā ar Valkas novada domes 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6,10.§.) „Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam
gala redakcijas projekta apstiprināšanu un nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam
atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas kopsavilkuma apstiprināšanu”
plānošanas dokumenta gala redakcijas projekts tika iesniegts Vidzemes plānošanas
reģionam atzinuma saņemšanai.
2. Turpinās arī darbs pie Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes. Saskaņā ar Valkas
novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 8.§) "Par jauna
Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba
uzdevuma apstiprināšanu" tika uzsākts darbs pie jauna teritorijas plānojuma izstrādes
laika periodam no 2015.-2027.gadam.
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25.26

2014.gadā strādāts saskaņā ar spēkā esošiem Valkas novada plānošanas dokumentiem.
1. Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam (apstiprināta ar
Valkas novada domes 2013.gada 27. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 22.,28.§.)
„Par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu”
2. Aktualizēta Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam (ar 2014.gada
grozījumiem) (apstiprināta ar Valkas novada domes 2014.gada 23.septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.13,2§.) „Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programmas
2010.-2016.gadam” (ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu”
3. Valkas novada teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam (apstiprināts ar 2011.gada
26.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 6.§) "Par Valkas novada teritorijas plānojuma
un Valkas novada domes saistošo noteikumu "Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" apstiprināšanu".
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3. Komunikācija ar sabiedrību
Pārskata periodā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju
par aktualitātēm novadā un domē pieņemtajiem lēmumiem. Kopumā 2014.gadā sagatavotas un
nosūtītas 452 relīzes plašsaziņas līdzekļiem, kā arī paziņojumi. Visa gada laikā sniegtas
mutiskas un elektroniskas atbildes uz ziņu aģentūru un žurnālistu jautājumiem.
2014.gadā sagatavoti 12 domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numuri.
Izdevums ir bezmaksas, tā izdošanu finansē Valkas novada dome.
Informācija par Valkas novada domes darbu bija pieejama arī Valkas novada domes
interneta mājas lapā www.valka.lv. Sadaļā „Pasākumu plāns” iedzīvotāji varēja iepazīties ar
kultūras un sporta pasākumu plānu.
Sadaļā „Aktualitātes” regulāri publicēti domes sēdēs izskatāmie jautājumi un pieņemtie
lēmumi, domes oficiālā informācija par pašvaldības darbu un iecerēm, dažādi paziņojumi,
konkursi un citi jaunumi. Iedzīvotāji tika iepazīstināti arī ar domes priekšsēdētāja,
izpilddirektora un domes speciālistu viedokļiem un skaidrojumiem. Lai iedzīvotāji varētu
vizuāli aplūkot nozīmīgākos notikumus, sadaļā „Fotogalerija” regulāri ievietotas foto galerijas
par dažādām oficiālām vizītēm, līgumu parakstīšanu, kā arī dažādiem kultūras, sporta un citiem
pasākumiem. Svarīgs informācijas nodrošinātājs iedzīvotājiem ir vietējais laikraksts
„Ziemeļlatvija”, portāls www.ziemellatvija.lv, portāls www.valka24.lv. Reizi mēnesī
informācija par dažādām novada aktualitātēm sagatavota Latvijas Pašvaldību savienības
žurnālam „LOGS”.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas novada dome
sadarbojās ne tikai ar plašsaziņas līdzekļiem Valkā, bet arī ar medijiem visā Latvijā.
Informācija izplatīta ziņu aģentūrām un interneta portāliem, laikrakstiem, radio un televīzijām.
Lai novada pasākumiem piesaistītu mediju uzmanību īstenotas individuālās mediju attiecības,
meklēti informatīvie atbalstītāji, kā arī noslēgti bartera līgumi par reklāmas izvietošanu
Latvijas reģionālajos izdevumos un SIA “Santas” izdevniecība medijos.
2014.gadā dome noslēdza līgumu ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu,
pilsētas pasākumu filmēšanu, 2 – 3 sižetu sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas
novadu pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. Lielākajiem novada pasākumiem 2014.gadā
Vidzemes TV veidoja kampaņas, kuras pārraidīja Re:TV. Tāpat bija noslēgts līgums ar SIA
„Radio Tev” un līgums ar SIA „Mediju Grupa Super FM” par Valkas novada ziņu
atskaņošanu radio ēteros. Pie novada domes ēkas ir izvietota pastkastīte iedzīvotāju sūdzībām
un ierosinājumiem. Valkas novada domes sēdes ir atklātas, un informācija par tām iepriekš tiek
ievietota novada mājaslapā.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un
biedrībām un finansiāli atbalsta tās. 2014.gadā piešķirti līdzekļi kopumā 44908 EUR dažādu
pasākumu un pakalpojumu vajadzībām.
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4.Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Kopumā 2014.gadā veiktas 8 pārbaudes, pēc kuru rezultātiem tika veikts konsultatīvs un
paskaidrojošs darbs ar atbildīgajiem darbiniekiem par raksturīgāko kļūdu un neatbilstību
novēršanu.
Galvenie auditu temati: Inventarizāciju rezultātu ticamības novērtējums Valkas novada
domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās; Pašvaldības īpašumā esošo
transportlīdzekļu degvielas atlikuma inventarizāciju rezultātu novērtējums; Tālruņu
izmantošanas noteikumu un sarunu limitu ievērošanas pārbaude par ceturkšņiem; u.c.
No 2014.gada oktobra līdz 2015.gada janvārim tika veiktas ikgadējās materiālo vērtību
inventarizācijas Valkas novada domē un tās pakļautībā esošajās nodaļās, iestādēs un
struktūrvienībās par 2014.gada pārskata gadu. Iekšējā audita speciālists piedalījās visu
pašvaldības transporta līdzekļu degvielas atlikuma inventarizāciju procesā.
Par pārbaudēs konstatētajiem neatbilstībām, neprecizitātēm dokumentu noformēšanā un
pārkāpumiem, ar atbildīgajām personām ir veikts metodiskais darbs un norādīts uz
neatbilstībām, kā arī iekšējā audita laikā konstatētais un iekšējā audita speciālista ieteikumi tiek
apkopoti audita ziņojumā, ar kuru tiek ziņots novada domes priekšsēdētājam, un informēti
iestāžu vai nodaļu vadītāji, materiāli atbildīgās personas. Ņemot vērā pārbaudēs konstatētās
nepilnības, audita speciāliste izstrādāja un iesniedza izskatīšanai noteikumus
„Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”.
2014.gadā iekšējā audita speciāliste, ar mērķi paaugstināt kvalifikāciju, apmeklēja
konferenci „Nodokļi 2014”, Nodokļu aktualitātes budžeta iestādēs, Autotransporta lietošana
iestādē un valsts un kapitālsabiedrībā.
2015.gadam ir izstrādāts Valkas novada domes iekšējā audita speciālista darba plāns.
Plānoto pārbaužu mērķis ir pārliecināties, ka novada domes pakļautībā esošo nodaļu, iestāžu un
struktūrvienību atbildīgajiem darbiniekiem ikdienas darbā, apgūstot budžeta līdzekļus, ir
izpratne par novada domē apstiprināto instrukciju, nolikumu, noteikumu un LR likumdošanas
prasībām, nodrošinot to ievērošanu. Iekšējā audita speciālista pienākums ir informēt vadību par
iespējamiem riskiem pašvaldības funkciju nodrošināšanas procesā, kā arī rast pārliecību par to,
ka Valkas novada domes budžeta līdzekļi tiek izlietoti atbildīgi, atbilstoši plānotajiem
mērķiem.
5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā
5.1. Kultūra
Novada kultūras iestādes – tautas nami, kultūras nams veidoja un piedāvāja
iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus. Pārskata gadā kultūras iestādēs darbojās 50
amatiermākslas kolektīvi. Nenovērtējams ir to ieguldījums novada kultūrvides veidošanā, kā
arī ar saviem iestudējumiem un koncertprogrammām tie piedalījušies novada, reģiona un
starptautiskajos pasākumos.
Izstrādāts nolikums par “Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu
darbību, kas pilnveidoja kolektīvu iedalījumu, darbību un statistisko uzskaiti. Dziesmu un deju
svētku dalībnieku kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika koru, vokālo ansambļu, deju
kolektīvu, folkloras kopu un amatierteātru skates.
Jūlijā novada amatierteātri piedalījās Ventspilī XIII Latvijas Amatierteātru salidojumā.
Kultūras jomā kā galvenie veicamie uzdevumi 2014.gadā tika izvirzīti J.Cimzes 200.
gadu jubilejas piecpadsmit pasākumi visa gada garumā. Pusi no nepieciešamā finansējuma ar
projektu un sponsoru palīdzību (43216,88 €) piesaistīja Izglītības un kultūras daļas masu
pasākumu organizatore L.Lāne un Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis.
Konferenču un lasījumu materiāli apkopoti: publicēti bukletos un ievietoti interneta vietnēs.
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Lielākie pasākumi bija 31.maijā – koru lielkoncerts “Cimzes kods” Valkas brīvdabas estrādē
un 25.oktobrī Rīgā Latviešu biedrības namā kultūras programma “Gaismu sauca”, kurā notika
lasījumi „Jānis Cimze – kultūrnācijas veidotājs”
1.foto

Lielkoncerts “Cimzes kods” Valkas brīvdabas estrādē 2014.gada 31.maijā.
Rudens pusē iedibināja “J.Cimzes balvu” Valkas novada pedagogiem. 2014.gadā balvu
saņēma Valkas ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Ingrīda Hedemarka. Tika nolemts ik gadu
augustā organizēt “J.Cimzes Rudens lasījumus”.
Īpašu krāsu akcentu kultūras dzīves norisēs iezīmēja novada svētki 23.maijā
etnogrāfiskajā sētā “Ielīcas”.
Novadā notikuši vairāki profesionālās mūzikas koncerti ar VKKF atbalstu.
Kultūras iestāžu speciālisti profesionālās zināšanas pilnveidoja biedrības "Haritas"
semināros un Izglītības un kultūras daļas organizētajā lekciju ciklā, kuru iesāka Dagmāras
Beineres-Le Gallas priekšlasījums.
Valkas pilsētā
Valkas pilsētas kultūras namā 2014.gadā darbojās 12 pieaugušo amatiermākslas kolektīvi un
trīs bērnu kolektīvi. Tie ar savu sniegumu priecējuši ne vien valcēniešus, bet uzstājušies arī
Valkas novada tautas namos un citur Latvijā. Piemēram, folkloras deju kopa ”Sudmaliņas’’
piedalījās 10.Daugavpils Starptautiskajā folkloras festivālā, savukārt folkloras
ansamblis/dziesmu draugu kopa “”Nāburgi’’ uzstājās Novadu svētkos Rīgā Esplanādē un
brīvdabas muzejā. Abi šie kolektīvi piedalījās starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2015’’
skatē un Latvijas mērogā ieguva I un II pakāpes.
2014.gads Valkā bija Cimzes gads. Tika aizsākta jauna tradīcija - senioru koru tautas
dziesmu pēcpusdiena. Senioru koris “Dziesmu rota’’ piedalījās arī Cimzes gada noslēgumā
Rīgā, Latviešu biedrības namā, turpat pasākumā bija skatāmi TLMS “Saulīte” darbi.
’’Saulītes’’ dalībnieču darbi bija redzami arī citās izstādēs: “Neparastās mežģīnes”
Pēterbaznīcā un “Jostas un pinumi” VEF Kultūras pilī Rīgā. Pārskata gadā TLMS piedalījās
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Vislatvijas projektā “Satiec savu meistaru!’’ un rādīja un mācīja visiem interesentiem aušanas
un knipelēšanas māku.
Viens no 2014.gada ievērojamākajiem pasākumiem Latvijā bija Pasaules koru olimpiāde
Rīgā. Tās lielkoncertā , kas jūlijā notika Mežaparka Lielajā estrādē, piedalījās arī Valkas
novada sieviešu koris “Ziemeļstīga”. Koris piedalījās arī Em.Melngaiļa 140gadei veltītajā
dziesmu dienā Vidrižos, savukārt senioru koris “Dziesmu rota’’ Madonā piedalījās senioru
svētkos.
Valkas pilsētas teātris kopā ar citiem novada amatierteātriem piedalījās Latvijas
amatierteātru salidojumā Ventspilī. Valkas teātris ar izrādi “Edīte Piafa. Mans leģionārs’’
piedalījies 4. Starptautiskajā teātru festivāls “Lukomorje” Ungārijā, kā arī republikas
amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2013”. Pārskata gadā pirmizrāde bija Leonīda
Savina lugai “Uzgaidāmā zāle Nr.13. trijiem”.
2014. gadā kultūras namā koncertus snieguši Latvijā populāri mākslinieki, piemēram,
Latvijas radio koris, NBS bigbends, grupa “Linga’’, Raimonds Pauls, brāļi Auzāni.. Kā
vienmēr, augstā līmenī notika Latvijas un Igaunijas Nacionālo operu mākslinieku koncerts
oktobrī.
Par nozīmīgākajiem kultūras nama rīkotajiem pasākumiem 2014. gadā var nosaukt ValkasValgas pilsētu svētkus, kuros pirmo reizi notika izklaides trase „Paskaties uzmanīgāk!” ,
protams, bija Lielā roka nakts, kurā piedalījās arī slavenās grupas “Pērkons’’ no Latvijas un
folkmetāla grupa ‘’Metsatöll’’ no Igaunijas. Interesanta bija ielīgošana novadpētniecības
muzejā, kurā piedalījās folkloras deju kopa ”Sudmaliņas’’ un folkloras ansamblis/dziesmu
draugu kopa “Nāburgi’’, kā arī siera taisītāja un rabarberu kvasa darinātājs.
2014.gadā folkloras ansamblis/dziesmu draugu kopa “Nāburgi’’ svinēja savas darbības 25
gadu jubileju.
Pārskata gadā pirmo reizi notika Melodiskās mūzikas svētki “Vilciens Rīga-Valka’’, kuros
piedalījās gan mazpazīstamas jauniešu grupas, gan Latvijā populārās “’Mākoņstūmēji’’, ”Big
Al& The Jokers’’, ”Trīs Latvijas tenori’’, ”Bruģis’’ un ”Bumerangs”.
Rudens pusē nozīmīgs pasākums bija Tālavas ielas svētki “Gar Blusas krogu”, kurus
veidojām, sadarbojoties ar Novadpētniecības muzeju, Jauniešu domi, Jaunsardzi un SIA Valkas
meliorācija, kuri izveidoja bērniem “Džungļu taku”!
2.foto
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“Džungļu taka” bērniem Tālavas ielā
Valkas pilsētas kultūras nama apmeklētājiem pērn bija iespēja noskatīties vairākas izrādes,
piemēram, rokoperu “Lāčplēsis”, ”Sniegbaltītes skola”, ”Jautrās astes”, ”Madagaskāra”.
Pateicoties sadarbībai ar projektu “Kinopunkts’’ un filmu studiju atsaucībai, Valkā rādītas
latviešu spēlfilmas :”Džimlai- rūdi-rallalā”, ”Izlaiduma gads”, ”Modris”, animācijas filma
”Zelta zirgs”, kā arī vairākas dokumentālās filmas. Pateicoties Valkas novada domes
finansiālam atbalstam, ir iegādāts jauns jaudīgs projektors un kino ekrāns.
Ērģemes pagastā
Turnas tautas namā darbojas 6 pašdarbnieku kolektīvi: senioru deju kolektīvs „Dejotprieks”,
mūsdienu deju grupa „TurnaTN”, bērnu dramatiskais kolektīvs, dramatiskais kolektīvs, bērnu
popgrupa, aušanas pulciņš. Aktīvi darbojas Turnas dāmu klubiņš un rīko dažādas izstādes.
Iestudēti 4 teatralizēti uzvedumi „Pacelt vabolīti”, „Tālās zvaigznes”, „Pauks un Šmauks”,
„Dāvana vientuļai sievietei”.
Sagatavoti 4 pašdarbnieku koncerti „Dziesmu karuselis”, „Deju virpulis 3”, „Dejotprieks”,
„Ražas svētki 2014”
4 izstādes: Rokdarbu izstāde „Rota, rota skaista rota, kas to skaistu darināja”, bērnu
zīmējumu izstāde: „Kas dzīvo manā kūtiņā”, Pavasara ziedu izstāde, fotogrāfiju izstāde „Mans
hobijs”
6 deju vakari
3 izglītojošās tikšanās: Ar dzejnieci Anitu Anitīnu, ar ceļotājiem Ilonu Balodi un Rolandu
Ūdri, ar novadnieci Ausmu Kurpnieci
2 amatieru viesizrādes: Kārķu tautas nama amatierteātra izrāde „Puķu brokastis”, Valkas
pagasta amatierteātra izrāde „Paradīzē”
7 tradicionālie svētki: Lieldienu pasākums, Lieldienu zaķu skrējiens Ērģemes pieturaTurnas tautas nams, Līgo diena, Kapu svētki, Svecīšu vakars, Lāčplēša diena, 18.novembrisLatvijas dzimšanas diena, Ziemassvētku pasākums
4 izbraukuma uzstāšanās: Kārķu tautas namā, Valkas kultūras namā, Vijciema tautas namā,
Mierkalna tautas namā
1 profesionāļu koncerts: māsu Legzdiņu koncerts

Kārķu pagastā
Notikuši visi nu jau par tradīciju kļuvšie pasākumi: galda spēļu turnīrs, zolītes čempionāts,
Pagasta diena, Jāņu ielīgošnana, ritaņbraukšanas sacensības, Lāčplēšdienas skrējiens, koka auto
sacensības, Lielajā talkā veikta apkārtnes sakopšana garāžu teritorijā, „Meža dienās aizsākts
jauns tūrisma veids – talku tūrisms. Lustiņdruvas taka papildināta ar jauniem apskates
objektiem – uzbūvēta Kukaiņu viesnīca un Meža telefons, atjaunotas kāpnes. Labiekārtota
Spiģu alas apkārtne – uzbūvēta lapene, galds, atjaunotas trepes. Veikti košumkrūmi stādījumi
un koku sauso zaru izzāģēšana Kārķu pagata centrā. Iedzīvotājiem tika dota iespēja noskatīties
5 teātra izrādes, apmeklēt 11 koncertus, izklaidēties 10 atpūtas vakaros, baudīt mākslu 5
izstādēs kamīnzālē. Izveidoti 2 jauni kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs un mūsdienu
deju grupa. Svinēta Tautas nama jubileja pulcinot aizgājušo laiku kapelas un grupas, kas
spēlējušas kā ‘’savējie’’. Par iedzīvotāju saziedoto naudu izbūvēts jumts virs tautas nama ieejas
trepēm. Izbūvēts bruģēts laukums pie afišu stenda.
Organizētas iedzīvotāju sapulces uzaicinot pašvaldības policiju, ceļu, ūdensvadu un
kanalizācijas tīkla būvniekus, kā arī notikuši 4 semināri lauksaimniekiem, mežu
apsaimniekotājiem un īpašniekiem.
Represēto piemiņas dienā Kārķos notika tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti, barikāžu atceres
dienā – kārķēnieši piedalījās pasākumā kopā ar mākslinieku un projekta grupu, kas veido
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vitrāžu Doma baznīcā, veltītu barikāžu laikam. Ērģemes kapos uzstādītas piemiņas plāksnes
Lāčplēša ordeņa kavalieriem, lāpu gājienā piedalījās arī kārķēnieši, lai godinātu arī sava
pagasta cilvēku varonību un piemiņu.
3.foto

Dzejniece Māra Zālīte pie Pelēkā akmens Kārķos
Lai popularizētu vietējo mājražotāju produkciju, rudenī organizēts ‘’Miķeļdienas tirgus’’
un pirms Ziemassvētkiem „Dabas bode”. Kā arī ieviesta jauna tradīcija - ‘’Krāmu tirgus’’.
Lai izzinātu dabu un kultūrvēstures vērtības, Kārķos organizēti pārgājieni „Pa senču
pēdām” un „Pārgājiens un bezdibeņa ezeru”.
Rīkots vietējās iniciatīvas konkurss: ‘’Mājvārdu norāžu konkurss’’. Pagsta dienas svētku
laikā - 9.augustā tika pasniegtas balvas laureātiem ar goda rakstiem un atzinības rakstiem. Kā
skaistākie, izdomas bagātākie un žūrijas acīs vislielāko punktu saņēmēji bija „Rudzīšu”,
„Lejasšauju” un „Bebru” saimnieki. 2015.gadā plānots vietējās iniciatīvas konkurss – ‘’Es
savam pagastam’’. Kā ierasts Kārķu pagasts piedalījās konkursā „Sakoptākā dzīves vieta un
darba vieta Valkas novadā 2014”.
Sadarbībā ar Vides filmu studiju un dabas pētnieku Māri Olti sagatavoti raidījumi par
Kārķu dabas vērtībām.
Valkas pagastā:
Saieta namā “Lugažu muiža” darbojas 6 pašdarbības kolektīvi – jauktais vokālais
ansamblis “Atbalss”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Spriņģi”, Eksotisko deju grupa „Luhde”,
Eiropas deju grupa „Oravakes”, Vokālais ansamblis „Romaški”, amatierteātris „Rūdis”.
Aizvadīti 7 pasākumi:
• Vīriešu dienai veltīts koncerts „Ak, vīrieši, vīrieši...”
• Lieldienu svinēšana Muižas parkā, VPDK „Spriņģi” jubilejas koncerts „Divreiz
augstāk”
• Māmiņu dienas koncerts „Es mīlu tevi, kā nevienu!”
• Koncerts par godu VUGD darbiniekiem.
• Valkas pag. 105.gadu jubilejai veltīts pasākums.
• „Rudens Lugažu muižas parkā” Viegls dzejas un mūzikas sintēzes mirklis
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Izrādītas 3 izrādes:
• Amatierteātra „Rūdis” pirmizrāde pēc R.Blaumaņa stāsta motīviem „Paradīzē”
• Kārķu tautas nama amatierteātra komēdija „Puķu brokastis”
• Kauguru amatierteātra „Vīzija” komēdija „Boksa meistars”
Notikušas 7 izstādes:
• Latvijas laika grāmatu un naudaszīmju izstāde Saieta nama bibliotēkas telpās
• Mākslinieka R.Briča radošo darbu izstādes atklāšana „Aiz maskas”.
• Jura Muižnieka gleznu personālizstāde
• Saieta nama „Lugažu muiža” bibliotēkas telpās Valkas mākslas skolas audzēkņu izstāde
„Margaritas Stārastes grāmatu varoņi ierodas Valkā”
• Valkas mākslas skolas prakses-plenēra darbu izstāde „Iepazīsti Valkas pagastu”
• Ziedu kompozīciju izstāde „Sveiciens rudenim”
• Valkas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Mēs un Latvija”
Vijciema pagastā
Tautas namā darbojas amatiermākslas 8 kolektīvi: amatierteātris „Čiekurs”, Eiropas deju
grupa „Vijolītes”, folkloras/ziņģu grupa, jauktais koris „Rondo”, mūsdienu deju grupa
„Virāža”, popgrupa “Ķipari”, popgrupa “Princeses”, rokdarbu pulciņš.
Rīkotas tradicionālās Vijas dienas, karnevāli mazajiem un lielajiem, konkurss „Dziedošie
cāļi”, deju festivāls „Vijolīšu valsis”, Lieldienas, Jāņu ielīgošana, Vijciema pagasta 790
gadu jubileja, Vijciema dievnamam 160 gadu jubileja, Muižas svētki, Lāčplēša diena,
Valsts svētki, Mārtiņdiena, Pensionāru gada balle, Ziemas noskaņu koncerts,
Netradicionālo deju koncerts, Ziemassvētku eglīte mazajiem. Rīkotas ziedu un dārzeņu
izstādes.
Vijciema pašdarbības kolektīvi viesojušies pie kaimiņiem savā novadā, gan citos novados.
Pie mums viesojušies ar savām izrādēm teātri no Mēriem, Ērģemes, Brantiem, Valkas
pagasta, Blomes, Valkas pilsētas, Kārķiem un Strenčiem.
Vijciema amatierteātris „Čiekurs” piedalījās reģionālajā skatē Smiltenē, kā arī
amatierteātru salidojumā Ventspilī. Aprīļa mēnesī skatītājus Vijciemā priecējis ar izrādi
„Dūdene zin”, kā arī šo izrādi viesojušies mūsu novada pagastos un kaimiņu novados.
Vijciema amatierteātris bērnudārza bērniem dāvināja jaunas rotaļlietas.
Zvārtavas pagastā
Mierkalna tautas namā darbojas 3 pašdarbības kolektīvi ar 27 dalībniekiem : amatierteātris
“Latviānis”, līnijdeju grupa un vokālais ansamblis.
2014.gadā tika organizēti 19 pasākumi. Spilgtākie un visvairāk apmeklētie pasākumi:
Mierkalna tautas nama kolektīvu 5 gadu jubilejas pasākums „Notikumu virpulī”, Dagnijas
Pakalnes autordziesmu koncerts „Es zinu ,ka mēs vēlreiz satiksimies”, sadraudzības koncerts
novada dziedošiem kolektīviem „Iedziedāsim pavasari”, sadraudzības koncerts ar
pašdarbniekiem no Ērģemes, Gaujienas , Plāņiem „No sirds uz sirdi”.
2014.gadā pašdarbnieki ir piedalījušies 13 citu pagastu un novadu organizētajos
pasākumos.
Zvārtavas pagasta dramatiskais kolektīvs ir piedalījies pārnovadu teātru festivālā „Dakters
dos” Rugāju novadā, Valkas novada teātru skatē Valkā un XIII Latvijas Amatierteātru
salidojumā Ventspilī. Savas teātra izrādes Mierkalna tautas namā ir rādījuši Grundzāles,
Vijciema un Lazdukalna pagasta amatierteātri.
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Zvārtavas pagasta vokālā ansambļa dalībnieces dzied arī Valkas novada sieviešu korī, kura
sastāvā piedalījās VIII Pasaules koru olimpiādes lielkoncertā Mežaparkā un Emīla Melngaiļa
150. gadu jubilejas lielkoncertā Vidrižos.
Biedrībai „Atrodi laiku sev” sadarbībā ar biedrību „Lauku partnerība Ziemeļgauja” realizēts
projekts „Latvju danči Ziemas saulgriežos”.
Biedrība „Atrodi laiku sev” realizēja LEADER projektu „Pašdarbnieki redzami sev un
citiem”. Tika izgatavoti tērpi pašdarbības kolektīviem un iegādāta videokamera.
Biedrība „Atrodi laiku sev” kopā ar Beverīnas novada biedrību „Iespēju durvis”, Brocēnu
ģimeņu biedrību „Ligzda”, Valmieras nodibinājumu „Fonds-skolai pie ezeriņa”, Rugāju
novada biedrību „Mēs pasaulē”, Vecumnieku novada biedrību „Kurmenes viļņi” ar
starptautisko iniciatīvu „ Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai „ fonda atbalstu realizēja
projektu „Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās
motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”. Projekta realizācijas gaitā notika radošās
pasaku darbnīcas ,vecāku atbalsta grupu nodarbības un vecāku dienas skolā.
Valkas novadpētniecības muzejs
Valkas novadpētniecības muzejā darbs 2014.gadā noritējis atbilstoši Vidēja termiņa
muzeja Darbības stratēģijā 2010. – 2014.gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem un
pieejamajiem resursiem.
Krājuma darbs
Muzeja krājumā uz 2014.gada 31.decembri glabājas 46 761 vienība. Pārskata gadā muzeja
krājums papildināts par 493 vienībām.
Veikta visu jauniegūto muzeālo priekšmetu uzskaite un signēšana, kā arī uzrakstītas
jauniegūto krājuma materiālu uzskaites kartītes un iekļautas tematiskās uzskaites kartotēkā.
Atskaites periodā restaurēti divi krājuma priekšmeti – divrindu Vidzemes (Ieviņa)
ermoņikas, sastādītas priekšmetu restaurācijas pases. Restaurācijai finansējums iegūts LR
Kultūras ministrijas projektu konkursā.
Nacionālajā muzeju krājuma Kopkatalogā pārskata periodā ievadīti informācijas dati par
499 muzeja priekšmetiem, digitalizēti 332 priekšmeti.
Muzeja krājuma pieejamība nodrošināta to eksponējot izstādēs un ekspozīcijās. Atskaites
periodā eksponētas - 1195, deponētas – 16, izmantotas pētnieciskam un izglītojošam darbam –
2228 krājuma vienības.
2014.gadā turpināta muzeju kolekciju esības un saglabātības pārbaude. Pārbaudīti 702
lietiskās kolekcijas priekšmeti. Vienlaikus tiek turpināta muzeja priekšmetu finansiālā
novērtēšana un ņemšana grāmatvedības uzskaitē.
Pētniecības darbs
Atbilstoši muzeja pētniecības darba politikai, turpināta individuālo pētniecisko tēmu izpēte
un jaunveidojamo izstāžu plānu izstrāde. Pārskata periodā izstrādāti 6 izstāžu plāni.
Sagatavots scenārijs Vidzemes senioru koru koncertam „Tautasdziesmu pēcpusdiena” un
J.Cimzes dzīves mirkļu tēlojumam „Cimze atgriežas Rīgā” Novadu dienai LNB Gaismas pilī.
Turpināts darbs pie 1949.gadā izsūtīto atmiņu pierakstīšanas (mērķis – grāmata).
Sagatavotas 8 publikācijas par novada vēsturi.
Turpināta tematisko uzziņu kartotēku veidošana: sagatavotas 493, papildinātas – 16 kartītes.
Ekspozīcijas un izstādes
Pamatojoties uz pētnieciskā darba rezultātiem un muzeja krājuma materiāliem, 2014.gada
maijā muzejā tika atklāta apjomīga izstāde „ Dziesmai – trejas dzīves”, kas veltīta
ievērojamajam novadniekam Jānim Cimzem un Dziesmusvētku kustībai.
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Kopā ar Valgas muzeju sagatavota ceļojoša izstāde „Jānis Cimze – Latvijas un Igaunijas
skolmeistaru skolotājs”. Izstāde eksponēta Valgas muzejā, Valkas pilsētas kultūras namā,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā, Rīgas Latviešu biedrības namā un Rīgas Igauņu
biedrības ēkā.
Muzeja pamatekspozīcija „Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra audzēkņu
kultūrizglītojošā darbība” papildināta vaska figūru „Jānis Cimze” (autors K. Alainis).
4.foto

Vaska figūra “Jānis Cimze” Valkas novadpētniecības muzejā
Kopā pārskata periodā muzejā atklātas un eksponētas 8 izstādes. Ārpus muzeja eksponētas 5
izstādes (9 vietās), kuras sagatavotas izmantojot muzeja krājumu.
Izglītojošais darbs
Pārskata periodā muzejs piedāvājis 6 muzejpedagoģiskās programmas, tās novadītas 32
reizes.
Muzejs aktīvi iekļāvās Starptautiskās Muzeju nakts - 2014 pasākumu organizēšanā,
piedāvājot apmeklētājiem 11 dažādas aktivitātes un radošās darbnīcas.
2014.gadā muzejā norisinājās 14 tematiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam dažādas
mērķauditoriju grupas; 3 pasākumus muzeja darbinieki noorganizējuši ārpus muzeja.
Muzejā un ārpus tā muzeja speciālisti pārskata gadā nolasījuši 12 lekcijas.
Referāts „Jāņa Cimzes personība laikmeta kontekstā” nolasīts Latvijas Nacionālajā kultūras
centrā, Valgas muzejā un J.Cimzes 200. jubilejai veltītajā skolu jaunatnes domrakstu konkursa
noslēguma pasākumā Valkas muzejā.
Komunikācija
Atskaites periodā muzejs apmeklētājiem bijis pieejams 302 dienas. Tūrisma sezonā
(15. maijs – 30. septembris) tika nodrošināta muzeja pieejamība arī sestdienās un svētdienās.
Apmeklētāju skaits 2014.gadā – 5901.
Sabiedrības informēšanai un izglītošanai nodrošināta regulāra informācijas atjaunošana
muzeja mājas lapā www.muzejs.valka.lv, portālā www.muzeji.lv un vietņu uzturēšana
sociālajos tīklos (portālos www.draugiem.lv, www.facebook.com,) Uzturēta komunikācija ar
plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri sūtītas preses relīzes par muzeja aktualitātēm.
Notikusi regulāra sadarbība un informācijas apmaiņa ar Valkas TIB.
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Nozīmīgākais saimnieciskais darbs
Pārskata periodā veikts muzeja ēkas skursteņu remonts.
Regulāri kopta un uzturēta muzeja teritorija.
Valkas novada bibliotēkas
Valkas novada Centrālā bibliotēka
2014. gadā grāmatu lasīšanai visā Latvijā bija pievērsta īpaša uzmanība. Arī mūsu lasītāji
interesējās un dzīvoja līdzi tādiem notikumiem kā Lielais lasīšanas šovs LTV, kā arī LNB
jaunās ēkas atklāšanai. Pateicoties mūsu lasītāju iniciatīvai, uzņēmībai un Valkas novada
domes Kultūras projektu konkursā atbalstītajam projektam, esam lasītājus aizveduši izzinošā
ekskursijā uz Gaismas pili.
Bibliotēkā sirsnīgas un jaukas bijušas tikšanās ar autoriem Gundaru Ignatu, Noru Ikstenu,
Ingunu Baueri, Līgu Blauu un Māru Svīri. Atraktīvi un humora pilni pasākumi aizvadīti ar
dziesminiekiem Aivaru un Uldi Punkstiņiem, kā arī aizrautīgajiem ceļotājiem, grāmatas „RīgaPekina jeb ceļošana un izdzīvošana nesezonā” autoriem, Ilonu Balodi un Rolandu Ūdri.
Tikšanās ar I. Balodi un R. Ūdri notika, pateicoties novada domes Kultūras projektu konkursa
ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem. Septembrī Dzejas dienu ietvaros Valkas novada skolās
viesojās dzejnieces Maija Laukmane un Ieva Samauska.
Esam priecīgi par sadarbību ar Valkas literāro apvienību un Gulbenes literātu apvienību
„Autogrāfs”, kuri savus dzejas talantus izrādīja Valkas publikai pasākumā aprīlī. Savukārt
valcēnieši pretvizītē uz Gulbeni devās oktobrī. Esam ieinteresēti arī turpmāk sadarboties ar
Sarkanā Krusta grāmatu draugu klubiņu, kurā pārrunāsim grāmatniecības jaunumus.
Pagājušajā gadā bibliotēkā notikušas deviņas Jauno grāmatu dienas. Pateicoties tam, ka
jaunās grāmatas varam iepirkt tepat uz vietas Valkā „Jāņa Rozes grāmatnīcā”, šogad
centīsimies piedāvāt jaunumus katru mēnesi. Lasītāju ieraksti jauno grāmatu lapā „Lasītājs
vērtē” ir palīdzējuši mums izvērtēt un iegādāties tieši tos autorus, kuri izpelnījušies atzinību.
Aprīlī aicinājām savus čaklākos lasītājus un bibliotēkas atbalstītājus uz pasākumu „Maize
dvēselei”, lai pateiktos viņiem par aktivitāti un ieinteresētību. Arī šogad bibliotēku nedēļas
ietvaros plānojam šādu tikšanos.
Vēl jāatzīmē divas nozīmīgas izstādes – „Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra
audzēkņu literārais mantojums”, kurā bija aplūkojamas Jāņa Cimzes audzēkņu sarakstītās
grāmatas no LNB krājuma. Otrā izstāde „Kalni” apmeklētājus priecēja ar Aivara Viļumsona
dolomītu Alpu fotogrāfijām un LU Ģeoloģijas muzeja iežu kolekciju. Izstāžu vitrīna sniegusi
ne vien nopietnu informāciju, bet arī atklājusi mūsu lasītāju hobijus: martā bija skatāma
jercēnietes Ilvijas Ķimses teātra izrāžu programmu kolekcija, bet septembrī Tamāras Lāces
pildspalvu kolekcija. Šogad turpināsim veidot interesantas izstādes un aicinām arī citus
kolekcionārus pieteikties un darīt zināmu savu aizraušanos.
Dažādi interesanti un atraktīvi pasākumi aizvadītajā gadā notika arī Bērnu literatūras nodaļā.
Kopā ar bērniem spēlējām izzinošo spēli „Pastaigā pa Valku”. To spēlējām arī Valkas
pamatskolā, Jauniešu birojā un pat ģimnāzijas sporta dienā pie Zāģezera. Vasarā saviem
mazajiem lasītājiem noorganizējām četru dienu ekspedīciju pa mūsu pilsētas vēsturiskajām un
skaistajām vietām. Redzēto un uzzināto vēlāk varēja aplūkot izstādē „Pastaigā pa Valku: faktos
un fotogrāfijās”.
2014. gadā bibliotēkā reģistrēti 1510 lasītāji, kuri bibliotēku apmeklējuši 37317 reizes. Uz
mājām lasīšanai izsniegtas 56890 grāmatas un periodiskie izdevumi.
Kārķu bibliotēkā
Bibliotēku 2014.gadā apmeklējuši 194 klienti, tai skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 49.
Kopumā apmeklējums 2034 reizes un izsniegtas 5257 grāmatas. Jaunieguvumi - 513 vienības
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(20 eksemplāri iegādāti par saziedotiem līdzekļiem - 144.33 EURO). Sirsnīgs paldies visiem
ziedotājiem! Divpadsmito gadu jau darbojās Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija.
Vijciema bibliotēka
2014.gadā bibliotēku apmeklēja 130 lasītāji (56 – bērni), kuri bibliotēku apmeklēja 2572
reizes (bērni – 1292). Literatūras izsniegums bija 3189 (bērniem – 171).
Bibliotēkā tika izliktas 65 literatūras izstādes un 10 tematiskie pasākumi.
Bibliotēkas mazie lasītāji un vecāki piedalījās “Bērnu žūrijas” darbā.
Lasītāji izmanto bibliotēkas krājumu – 4571 grāmatu un citu resursu un 18 preses
izdevumus. Lietotājiem ir pieejami četri datori un melnbaltais multicentrs.
Bibliotēkas lietotāji aktīvi izmanto citu bibliotēku krājumus (SBA). 2014. gadā no Valkas
un Smiltenes bibliotēkām ir saņemtas 80 grāmatas.
Aktīvi tika izmantoti interneta pakalpojumi: veikti maksājumi internetbankās, rakstīti
iesniegumi dažādām iestādēm, lasīta prese internetā.
2014. gadā bibliotēkā ir veikta krājuma inventarizācija.
Zvārtavas bibliotēkā
Zvārtavas pagasta bibliotēkā iegādātas jaunas mēbeles bērnu stūrītim, žurnālu stends un
jauni plaukti grāmatām. Iegādātas jaunas grāmatas 568.00 euro vērtībā. Tiek pasūtīti 11 prese
izdevumi.
5.2 Sports
Katrā pagastā kopš 2014. gada aprīļa strādā pagastu sporta organizatori uz pusslodzi.
Valkas pagastā – Atis Empelis, Ērģemes pagastā – Mārcis Krams, Kārķu pagastā – Silva
Mieze, Vijciema pagastā – Juris Kalniņš un Zvārtavas pagastā – Mārtiņš Skudra.
Pagastu sporta organizatori organizē vietēja mēroga sacensības, piemēram zolīšu un
kāršu spēļu turnīrus, riteņbraukšanas sacensības, pludmales volejbola turnīrus u.c. pasākumus
dažāda vecuma iedzīvotājiem visa gada garumā, kā arī iesaistās novada pasākumu
organizēšanā, kuri notiek Valkas pilsētā.
Valkas novada domes organizētie pasākumi vai sadarbībā ar pašvaldību.
Nr.
Dalībnieku
Sacensību nosaukums
p.k.
skaits
1.
P. Keresa piemiņas turnīrs (Valka – Valga)
42
Valkas novada 2014.gada čempionātam badmintonā un
2.
55
šautriņu mešanā
3.
“Robežkauss 2014”florbolā vīriešiem
16 komandas
4 komandas
4.
Valkas novada atklātais čempionāts florbolā
(fināls)
Valkas novada jauniešu individuālās sacensības galda
5.
9
tenisā
6.
Valkas novada atklātais čempionāts spēka divcīņā
36
7.
Valkas novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem
8 komandas
Valkas novada skriešanas seriāls “Optimists” “Pavasaris
8.
415
2014”
9.
Skrējiens “Lieldienu zaķis”
123
10. Raimonda kausa izcīņas turnīrs galda tenisā
17
11. 12. Lielā labdarības robežtirgus atklātais strītbola turnīrs
8 komandas
12. P. Loskutova kauss 2014
73
28 komandas,
13. Valkas novada pludmales volejbola tūre
84 dalībnieki
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14.

Ērģemes pagasta 2014. gada strītbola čempionāts

15.

Valkas – Valgas kauss futbolā

16.

Valkas pilsētas strītbola turnīrs “Asfalta laukuma
čempions”

17.

Pludmales volejbola turnīrs “Ērģemes dūzis”

18.

Valkas pilsētas florbola turnīrs “Vasaras kauss 2014”

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Pludmales volejbola turnīrs “Ērģemes pludmales volejbola
karalis 2014”
Amatieru makšķerēšanas sacensības “Salaiņa loms”
Zvārtavas pag.
Valkas novada skriešanas seriāls “Optimists” “Rudens
2014”
17. Skrējiens “Valga - Valka”
Valkas novada Olimpiskā diena
“Patriotu skrējiens”
Sacensību seriāls “Valkas četrcīņa - 2014”
Valkas novada pagastu un pilsētas 2014. gada rudens
sporta spēles

12 komandas
6 valstis, 9
komandas
8 komandas, 28
dalībnieki
11 komandas,
22 dalībnieki
7 komandas, 24
dalībnieki
5 dalībnieki
19
394
227
6 novada skolas
54
265
5 pagasti un
Valkas pilsēta

Rezultāti pieejami vietnē http://valka.lv/sporta-pasakumu-rezultati/
Sacensības 2014. gadā Valkas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem bija pieejamas bez
dalības maksas. Sacensību un pasākumu klāsts tika veidots tā, lai var iesaistīties pēc iespējas
vairāk iedzīvotāju dažādās vecuma grupās. Sporta pasākumu organizēšanā tiek iesaistīti
jaunieši no Valkas Jauniešu biroja.
Sadarbībā ar biedrību “Atbalsts Valkai”, piedaloties projektu konkursā “LMT Latvijai”,
tika labiekārtota Valkas pilsētas publiskās slidotava, izbūvējot jaunu hidrantu.
Starptautiskajā turnīrā “Valkas – Valgas kauss futbolā 2014” piedalījās bērnu komandas
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas, Krievijas un Somijas un 3 pieaugušo komandas no
Latvijas un Igaunijas.
Sporta un jaunatnes lietu daļa aktīvi sadarbojas ar Valgas pilsētas sporta dzīves
organizatoriem un 2014. gadā kopīgi tika organizēti šādi pasākumi – robežtirgus strītbola
turnīrs, P. Loskutova kauss, Valkas – Valgas kauss futbolā, 17. Valgas – Valkas skrējiens,
Valga – Valka Helen triatlons. Novada dome sadarbojas arī ar florbola klubu “Valka”,
volejbola klubu “Valka”, badmintona klubu “Lotos” u. c. pasākumu organizēšanā.
Kā jau ierasts, katru gadu labākos sportistus apbalvo pasākumā Valkas novada “Sporta
laureāts - 2014”. Pārskata gadā tika apbalvoti 39 sporta laureāti, atzinības un pateicības saņēma
11 sportisti, komandu sporta klubi, jaunsargi, sportistu treneri. Šogad tika aizsākta jauna
tradīcija, kopā ar sporta klubu vadītājiem – aktīvākā komandas līdzjutēja jeb fana apbalvošana.
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5.foto

Sporta laureāts apbalvošanas pasākums
Ērģemes pagastā aizvadītās 4 darta (šautriņu mešanas) nodarbības, 4 Ērģemes pagasta
galda spēļu čempionāta kārtas, 4 petanka nodarbības, 4 futbola spēles: Futbola diena; Futbols
“Kārķi Turna” un 2 draudzības spēles futbolā "Ērģeme-Turna", volejbola spēle “Ērģemiešu
pludmales volejbola karalis”, 4 Ērģemes pagasta strītbola čempionāta kārtas, 7 “Ērģeme Beach
2014” kārtas. Sākot no septembra līdz aprīlim katra mēneša pēdējā sestdienā notikuš galda
spēļu turnīri novusā, tenisā, šahā un dambretē, savukārt sākot no oktobra līdz aprīlim divreiz
mēnesī zolīšu turnīri.
Kārķu pagastā katru otro nedēļu notiek „Zolītes” spēle. Gan vasaras, gan ziemas sezonā
notiek treniņi vietējiem iedzīvotājiem volejbolā, florbolā.
Kārķu pagasta sportisti piedalījušies Ērģemes pagasta sporta spēlēs un Valkas novada
Olimpiskajā dienā Valkas stadionā. Tāpat arī “Valkas 4 cīņā” (Ēriks Jukāms) un skriešanas
seriālā ”Optimists”. Kārķos uzņemti volejbola vasaras nometnes dalībnieki un norisinājies 2.
posms Valkas novada Pludmales volejbola turnīrā.
Pārskata gadā aizvadīti: Sporta svētki: riteņbraukšanas sacensības un individuālās
sacensības, komandu stafetes, sacensības pļaušanā ar izkapti, sadraudzības spēle futbolā
„Ērģeme – Kārķi”, galda spēļu diena bērniem, izzinošais pārgājiens „Senčiem pa pēdām”,
Lāčplēša dienai veltīts skrējiens apkārt Kārķiem un Vecgada volejbola kausa izcīņa .
Valkas pagastā
Pārskata gadā aizadīta tradicionālā Pirmsjāņu futbola spēle starp Lugažiem un Sēļiem,
Valkas pagasta vasaras sporta spēles, dalība "Futbola dienā 2014" spēle starp Valkas un
Ērģemes pagastiem, "Velopikniks" pa Valkas pagasta Pedeli un Lugažiem, Valkas pagasts ar
savām komandām tika pārstāvēts arī Valkas novada vasaras un rudens sporta spēlēs.
Vijciema pagastā
Pagasta iedzīvotāji piedalījās novada vasaras un rudens sporta spēlēs. Rudens sporta spēles
notika pie mums Vijciemā.
Rīkotas pagasta sacensības badmintonā, novusā, galda tenisā, florbolā, minifutbolā, auto un
velo sacensības.
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Rīkoti tradicionālie Vijciema sporta svētki, Ziemas sporta diena un pasākums hokejistiem
un hokeja līdzjutējiem. Vijciema hokejisti piedalījās Ērģemes hokeja laukuma atklāšanas
pasākumā.
Hokeja komanda „Vijciems” piedalījās Vidzemes atklātajā čempionātā hokejā 2. līgā
Valmierā un izcīnīja 2. vietu.
Vijciema sporta zālē regulāri notiek nodarbības pamatskolas skolēniem un pagasta
iedzīvotājiem. Iespēju sportot izmanto daudz pagasta iedzīvotāji.
Zvārtavas pagastā
2014.gadā darbu uzsāk novada domes algots Zvārtavas pagasta sporta organizators.
Regulāri notiek sporta nodarbības florbolā, sacensības galda spēlēs, turnīri zolītes spēlēšanā.
Pagasta sportisti piedalījās novada organizētajos pasākumos. 2014.gada aizvadītās pirmās
makšķerēšanas sacensības, notikuši 3 zolītes turnīri, 2 sacensības novusa spēlē un šautriņu
mešanā.
5.3.Izglītība
2014. gada 1. aprīlī uzsāka darbību jaunizveidotā Valkas novada domes Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa. Plānojot savu darbību, tika noteiktas prioritātes,
pamatojoties uz kurām izvirzīti konkrēti uzdevumi. To veikšanai tika pakārtota arī nodaļas
darbība budžeta gada ietvaros.
Darba efektivitātes un plānošanas pilnveidei interneta vidē tika izstrādāts visu novada
izglītības, kultūras, sporta un jauniešu pasākumu plānotājs, kas ir funkcionāls un pārskatāms un
pieejams visiem nozares darbiniekiem.
Izglītība
Valkas novadā darbojas 5 pamatskolas, 1 ģimnāzija, 3 pirmsskolas izglītības iestādes, 3
profesionālās ievirzes skolas, 1 interešu izglītības iestāde.
2014.gada sākumā iestādes bija reģistrēti 821 skolēns un 373 pirmsskolas audzēkņi, no
tiem 173 obligātajā 5 un 6 gadu izglītības vecumā. 1.septembrī bija reģistrēti 801 skolēns un
365 pirmsskolas audzēkņi, no tiem 289 obligātajā 5 un 6 gadu izglītības vecumā.
2014.gadā tika licencētas 57 interešu izglītības programmas un 53 programmām tika
nodrošināta to realizācija. Interešu izglītības pulciņos skolās un bērnu un jauniešu interešu
centrā Mice ir iesaistījušies gandrīz 600 bērni.
J.Cimzes Valkas mūzikas skolā mācās 129 audzēkņi, mācības notiek arī Kārķu pamatskolā
un septembrī uz Valku mūziku brauc mācīties arī Vijciema skolēni.
Valkas mākslas skolā mācās 262 audzēkņi, no tiem 129 audzēkņi no Valgas, kuri apgūst
mākslas programmu igauņu un krievu valodā.
Valkas novada bērnu-jaunatnes sporta skolā 156 audzēkņi apgūst vieglatlētiku, florbolu,
futbolu, šahu.
Valkas novadā septembrī ir 250 pedagogu amatu vietas. Pamatskolās un ģimnāzijā strādā
136 pedagogi , pirmsskolas izglītībā nodarbināti 56 pedagogi, profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs 38 pedagogi. Novadā strādā arī atbalsta personāls - psihologi, logopēdi, speciālie
pedagogi un sociālie pedagogi, pedagoga palīgi.
Pašvaldība ieguldīja ievērojamus finanšu līdzekļus izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai. Ēkas siltināšanas un fasādes atjaunošanas darbi tika veikti J.Cimzes Valkas
mūzikas skolā un Valkas pamatskolā. Valkas ģimnāzijai tika atjaunota ēkas fasāde. Kārķu
pamatskolā tika izremontētas pirmsskolas grupu telpas un iekārtota skolas ēdnīca. Vijciema
pamatskolā remontu veica zēnu mājturības kabinetā un pirmsskolas grupu telpās. Ērģemes
pamatskolā tika izremontēta garderobe. Ozolu pamatskolā jaunu veidolu ieguva meiteņu
mājturības kabinets, tika sakārtota ūdens piegāde.
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6. un 7.foto

Pārskata gadā Valkas pamatskolai veikti siltināšanas darbi, Valkas ģimnāzijai atjaunota fasāde

Pašvaldība nodrošina finansiālu atbalstu izglītojamajiem. Sākot ar septembri pašvaldība sedz
pirmsskolas obligātā izglītības vecuma audzēkņiem ēdināšanu EUR 1.14 dienā. Skolēniem ir
iespēja mācību laikā saņemt mēneša stipendiju EUR 15 un mācību gada noslēgumā stipendiju
par sasniegumiem mācību darbā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem pašvaldība budžetā piešķīra
gandrīz EUR 40000 mācību līdzekļu un materiālu iegādei.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas process
2013. gada septembrī pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpes novērtēšanai sevi pieteica 18
pedagogi. Divi uz 5.kvalitātes pakāpi, septiņi uz 4. kvalitātes pakāpi, bet pārējie 9 uz 3.
kvalitātes pakāpi. No šiem skolotājiem 2014. gadā, dažādu apstākļu dēļ, novērtēšanas procesu
pārtrauca 3 skolotāji, bet vienam skolotājam pēc datu apkopošanas netika piešķirta 5. kvalitātes
pakāpe (nav sasniegts minimālais punktu slieksnis).
2014. gadā pedagogu iegūtās kvalitātes pakāpes sadalījumā pa izglītības iestādēm:
Izglītības iestāde
3. pakāpe
4.pakāpe
5.pakāpe
Valkas ģimnāzija
1
2
1
Valkas pamatskola 2
1
0
Ērģemes
2
0
0
pamatskola
Kārķu pamatskola
0
1
0
Ozolu pamatskola
0
0
0
Vijciema
1
0
0
pamatskola
Valkas
Mākslas
0
1
0
skola
Valkas
pilsētas
pirmsskolas
0
1
0
izglītības
iestāde
"Pasaciņa"
Valkas
pilsētas
speciālā
pirmsskolas
1
0
0
izglītības
iestāde
"Pumpuriņš"
8
6
1
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2014. gada septembrī pedagogu profesionālās kvalitātes pakāpes novērtēšanai uz 3. kvalitātes
pakāpi sevi pieteikuši 5 pedagogi – divi no Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
"Pasaciņa", divi no Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas un viens no Valkas
pamatskolas. Šiem pedagogiem novērtēšanas process beigsies 2015. gada maijā.
Olimpiādes
2014. gadās tika organizētas 12 dažādu mācību priekšmetu novada posma olimpiādes (fizika,
vēsture, bioloģija, krievu valoda (svešvaloda), matemātika (2) , latviešu valoda un literatūra
(2), ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika) 4 Valkas un Strenču novada olimpiādes (3.kl.
matemātika un latviešu valoda, mājturība, vizuālā māksla), angļu valodas pēcpusdiena,
latviešu valodas konkurss, pētniecības darbi 4. kl. skolēniem un piedalījāmies Valkas, Strenču
un Smiltenes novadu ģeogrāfijas un vēstures olimpiādēs.
Vislabāk apmeklētā olimpiāde ir vizuālajā mākslā - 50 dalībnieki. Bet ir arī olimpiādes, kur
maz dalībnieku - informātikas olimpiādē 4 dalībnieki, ķīmijā -3. Kopā olimpiādēs piedalījušies
292 skolēni. No tiem 44 Strenču novada bērni.
146 dalībnieki piedalījās novada olimpiādē, bet 146 starpnovadu olimpiādēs.
Olimpiāžu dalībnieku sadalījums pa skolām:
Skola
Dalībnieku sk.
Ērģemes pamatskola
26
Kārķu pamatskola
17
Ozolu pamatskola
9
Valkas ģimnāzija
124
Valkas pamatskola
58
Vijciema pamatskola
14
Strenču nov. vidusskolas Sedas
8
filiāle
Strenču novada vidusskola
36
292
Trīs olimpiādes notika tiešsaistes režīmā - fizika, informātika un bioloģija.
20 labākie skolēni tika izvirzīti uz Valsts un reģiona olimpiādēm.
Konkurence dalībnieku vidū ir ļoti liela, bet Valkas ģimnāzijas 11. kl. skolniece Elīza Skutāne
no Valsts bioloģijas olimpiādes atveda Atzinības rakstu (skolotāja Vitālija Voliņa)
Martā olimpiāžu dalībniekiem tika organizēts pasākums un veiksmīgākie dalībnieki saņēma
balvas un diplomus. Par iegūto 1. vietu tika apbalvoti – 20 dalībnieki, 2. vietu – 14 dalībnieki,
3. vietu – 15 dalībnieki un Atzinību saņēma 32 dalībnieki.
Pedagoģiski medicīniskā komisija
2014. gadā tika organizētas 14 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kurās tika pētīti 50
izglītojamie. Atbilstoša izglītības programmas apguves iespēja tika piešķirta 27 pirmsskolas
bērniem un 23 skolēniem.
Kursi, semināri, citi pasākumi
Augustā. 2 dienu seminārs dabaszinātņu cikla skolotājiem Rīgā.
Oktobrī. Metodiskā diena. Seminārs (2 st.) klašu audzinātājiem „Vēstures liecības un mācības
Latvijas vēstures kontekstā”. Piedalījās 35 pedagogi. Metodiskās apvienības skolotājiem vēsture, matemātika; krievu valoda, angļu valoda; latviešu valoda; bioloģija un ķīmija,
ģeogrāfija, mājturība (m.), informātika.
Jūnijā. 12.st. kursi iekļaujošajā izglītībā. „Pedagoģiskā procesa organizācija klasē, kurā
iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām” . Piedalījās 34 pedagogi.
Decembrī. Valkas novada un Smiltenes novada vēstures skolotāju seminārs Mēru muižā.
Godināšanas pasākums pedagogu Valkas Kultūras namā. Tika sveikti 13 pedagogi, kas
izglītības iestādē nostrādājuši 30 un vairāk gadus.
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16 metodisko apvienību vadītāji komandēti uz 38 MA vadītāju semināriem Rīgā savā mācību
priekšmetā.
Pārskata gadā Jauniešu dome piedalījusies šādos pasākumos:
1. Valkas novada jauniešu aktivitātes
1.1. Jūnijā, jūlijā, augustā 12 jaunieši organizēja un vadīja piedzīvojumu aktivitāti “Nakts
Trase” trīs bērnu nometnēs;
1.2. Jūlijā 4 jaunieši piedalījās republikas mēroga “Jaunatnes forumā 2014”;
1.3. Augustā, atzīmējot Starptautisko jaunatnes dienu, 20 jaunieši piedalījās pārgājienā “Nesēdi
mājās!”;
1.4. Oktobrī 34 jaunieši piedalījās “Pirmajā Valkas novada jauniešu forumā!”;
1.5. Sadarbībā ar Valgas jauniešiem starptautiska projekta ”Dodiet grožus jaunatnei!” ietvaros
notikušas trīs aktivitātes – aprīlī - Sociālo zinātņu erudīts (piedalījās 30 jaunieši), jūnijā notika
nometne “Vasaras akadēmija”, kurā piedalījās 16 jaunieši un oktobrī diskusijā “Kafija ar
politiķiem” piedalījās 16 jaunieši.
1.6. Aprīlis – novembris sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Valkas nodaļu notika sešas
lekcijas par brīvprātīgo darbu un sociālo brīvprātīgo darbu.
1.7. Novembrī notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras seminārs par “ERASMUS
+” projektu programmas iespējām jauniešiem.
1.8. Decembrī jauniešu klubs “MĀJA”” seminārs par Eiropas brīvprātīgo darbu.
1.9. Visa gada garumā jaunieši aktīvi veikuši brīvprātīgo darbu novada organizētajos kultūras
un sporta pasākumos;
2. Valkas jauniešu dome (darbojas 16 jaunieši)
2.1. iesaistījās akcijas “Muzeju nakts” aktivitātēs;
2.2. piedalījās 12.Lielā Labdarības robežtirgus organizēšanā;
2.3. “Baltijas ceļam 25” Valkas iedzīvotāju atmiņu videomateriāla veidošana;
2.4. VJD vēlēšanas un iesvētības;
2.5. “Eiroreģiona dienas Valkā” ietvaros jauniešu sekcijas sanāksme;
2.6. Eiropas kultūras mantojuma dienas aktivitāšu organizēšana;
2.7. dalība “Tālavas ielas svētku” aktivitātēs;
2.8. Piedalījās “Via Hanseatica” videoklipa filmēšanā;
2.9. Starptautiskās Olimpiskās dienas atklāšanas priekšnesumi un tiesāšana;
2.10. Labo darbu nedēļā jaunieši uzklausīja vetārsta palīdzi no Valkas dzīvnieku patversmes un
dāvāja dzīvnieku apstākļu uzlabošanai nepieciešamo inventāru
2.10. organizēja Helovīna pasākumu Valkas jauniešu birojā;
2.11. noorganizēts un novadīts Ziemassvētku labdarības pasākums “Piedzīvo brīnumu”
trūcīgiem Valkas bērniem.
1. Valkas jauniešu birojs
(atvērts 5 dienas nedēļā no 13:00 – 21:00, strādā divi brīvā laika organizatori)
3.1. 5 galda spēļu turnīri,
3.2. 12 filmu vakari,
3.3. 3 radošās darbnīcas,
3.4. Erudīcijas spēle “Pastaiga pa Valku!”,
3.5. spēle “Es mīlu Tevi Latvija!”,
4. Kursi, semināri, apmācības
4.1. Jauniešu brīvā laika organizators - Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras rīkotās
apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā “Neturi sveci zem
pūra”.
4.2. Jaunatnes lietu speciālists
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- VISC rīkoto izglītības iestāžu klašu/grupu audzinātāju un interešu izglītības pedagogu darbam
ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem profesionālās pilnveides semināru.
- IZM rīkoto metodisko tikšanos ar jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešu centru vadītājiem.
5.4. Attīstības un plānošanas nodaļa
2014.gadā Valkas novadā pašvaldības ieviestajos Eiropas Savienības līdzfinansētos
projektos ir veikti darbi kopsummā par 2 410 803LVL.
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa 2014.gadā ir strādājusi pie 3 Eiropas
Reģionālās attīstības fonda, 2 ES Kohēzijas fonda, un 6 Lauku Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai (LEADER), 4 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, 2 Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas, 1 Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas un vairākiem citu programmu līdzfinansētiem projektiem.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.-2013. gadam projekta „Attālo teritoriju
attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta
izstrādē” ietvaros 2014. gadā Valkas novadā tika uzstādītas informatīvās norāžu zīmes uz
reģiona kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. Lai iepazītos ar Via Hanseatica tūrisma
maršruta daudzveidīgo piedāvājumu un gūtu jaunas zināšanas, novada tūrisma organizatori,
uzņēmēji un gidi piedalījās apmācībās, iepazīšanās braucienos un tematiskajos semināros.
Kopējai projekta budžets 2014.gadā 5820,34 EUR (t.sk., 90 % programmas finansējums un 5%
valsts budžeta līdzfinansējums.)
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.-2013. gadam projekta „Be good at
sport”, ELRII-227 ietvaros ir iegādātas vēl papildus 2013.gadā iegādātam inventāram jaunas
formas Valkas florbola skolēnu komandai, 12 futbola buči, 7 ārā volejbola tīkli, florbola nūjas
un vārti, kā arī noorganizētas sacensības florbolā un futbolā Valkā un mūsu volejbola komanda
spēlējusi Valgā un Novodevjatkino, florbolisti - Novodevjatkino. Izdots par projekta
aktivitātēm buklets. Kopējie izdevumi 2014.gadā – 35096 EUR.
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projektā
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas novadā
(atpūtas vietā autoceļa Valka – Vireši kreisajā pusē aiz Gaujas tilta - uzstādīta piknika nojume
ar galdu un soliem, informatīvais stends, atkritumu urna, ugunskura vieta un atpūtas vietā
"Vekši" - piknika nojume ar galdu un soliem, atkritumu urna, ugunskura vieta, tualete).
Kopējās projekta izmaksas 7720 EUR.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” ietvaros tika
īstenoti kompleksi energoefektivitātes pasākumi J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkā
Semināra ielā 25, Valkā (ēkas energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas darbi (t.sk.,
fasādes un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiņa, grīdu renovācija), apkures sistēmas
renovācija un siltummezgla rekonstrukcija, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas
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rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas izbūve). Darbi tika pabeigti 2014.gada 30.jūnijā.
Projekta kopējās izmaksas 245 675,53 EUR, t.sk., KPFI finansējums 135 358,64 EUR.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” ietvaros līdzfinansētā projektā
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā”
Nr.KPFI-15.3/112 veikta ēkas siltināšana. Būvdarbus veica SIA „YIT Celtniecība” un
būvdarbu kopējās izmaksas 943662,97 EUR (tai skaitā 163775,18 EUR PVN). Būvuzraudzību
veica sertificēts būvuzraugs Anatolijs Kuzņecovs un autoruzraudzību SIA „AG architecture”.
Uzsākta Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 5.kārta” projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas
sporta zālē” īstenošana. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot
kompleksus energoefektivitātes pasākumus Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas
sporta zālē Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektā paredzētas šādas aktivitātes: ēkas ārsienu
siltināšana, ēkas cokola un grīdas siltināšana no iekšpuses, jumta pārseguma siltināšana, koka
un alumīnija profila logu nomaiņa, koka ārdurvju modernizācija, siltummezgla modernizācija,
ēkas apkures sistēmas modernizācija, siltumapgādes un karstā ūdens sistēmas iekšējo tīklu
cauruļvadu maiņa un ventilācijas sistēmas modernizācija. Projektu plānots pabeigt līdz
2015.gada 30.aprīlim. Projekta izmaksas 2014.gadā 5509,35 EUR (t.sk. 2754,68 EUR KPFI
finansējums). Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 2015.gadā 423 754,49 EUR.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 5.kārtā” tika apstiprināts arī Valkas novada domes
iesniegtais projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Kārķu
pamatskolā” (identifikācijas Nr.KPFI-15.4/32), bet tika izlemts projektu neieviest, jo projekta
KPFI finansējums būtu 81697.20 EUR, kas sastādītu 20 % no kopējām plānotām izmaksām.
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” ietvaros līdz 2014.gada 30.augustam tika izbūvēta bērnu
rotaļu laukuma Ausekļa ielā 44, Valkā 1.kārta. Projekta kopējās izmaksas 66258,35 EUR, t.sk.,
ELFLA finansējums 19 208,72 EUR.
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Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Skaņas aparatūras
iegāde Valkas pagasta Saieta namam „Lugažu muiža”” ietvaros tika iegādāta skaņu aparatūra
(aktīvās skandas, aktīvie subbasi, radio mikrofoni, tumbu statīvi un akustisko sistēmu
savienošanas vadi) Saietu namam „Lugažu muiža”. Projekta kopējās izmaksas 3262,16 EUR,
t.sk. ELFLA finansējums 2230,66 EUR.
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Skaņas aparatūras
iegāde Turnas tautas namam” ietvaros tika iegādāta skaņu aparatūra (aktīvās skandas, aktīvie
subbasi, mikserpults, radio mikrofoni, mikrofona statīvs, tumbu statīvi un akustisko sistēmu
savienošanas vadi) Turnas tautas namam. Projekta kopējās izmaksas 4595,58 EUR, t.sk.
ELFLA finansējums 2700,00 EUR.
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Ieraugi un iepazīsti
kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu pagastā” ietvaros tika sakārtots
informatīvais stends uz Valkas un Naukšēnu novadu robežas un ierīkota atpūtas vietas pie Jāņu
saieta priedes Kārķu pagastā. Projekta kopējās izmaksas 8446,47 EUR, t.sk. ELFLA
finansējums 6278,70 EUR.
Biedrība „Atbalsts Valkai”, sadarbībā ar Valkas novada domi 2014.gadā uzsākusi Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Tautas tērpu iegāde Valkas
pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”. Projekta kopējās izmaksas 3803,51 EUR,
t.sk. ELFLA finansējums 3000,00 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 803,51 EUR.
Biedrība "Vijciema Jauniešu dome" sadarbībā ar Valkas novada domi 2014.gadā uzsākusi
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Tautas tērpu un
folkloras instrumentu iegāde Vijciema pagasta jauniešu pašdarbības kolektīviem” ieviešanu.
Projekta kopējās izmaksas 2964 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 2667 EUR un Valkas novada
domes līdzfinansējums 297 EUR.
Programmas „Eiropa pilsoņiem 2013” apakšpasākuma „Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju
tikšanās” projekta „Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība kā
papildinājums vispārējai izglītībai” ietvaros tika noorganizēta ikgadējā tematiskā Twin Town
asociācijas biedru sanāksme Valkā no 2014.gada 5. līdz 9.jūnijam. Sanāksmē piedalījās 68
dalībnieki no 10 dažādām sadraudzības tīklojuma Twin Town pilsētām. Projekta kopējās
izmaksas 9 720,61 EUR, t.sk., programmas „Eiropa pilsoņiem” finansējums 9 000 EUR.
Vidzemes kultūras programma 2013 projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana,
iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras mantojumu” ietvaros 2013.gadā tika iegādāti tautas
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mūzikas instrumenti un 2014.gadā Valkā tika organizēts ikgadējās tautas dziesmu dziedāšanas
sacensības „Lakstīgala” 2014. gada Vidzemes reģiona posms par godu J.Cimzes 200.jubilejas
gadam. Projekta kopējās izmaksas 2014.gadā 582,03 EUR t.sk., Valsts kultūrkapitāla fonda
finansējums 582,03 EUR.
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 8 105 529,31 EUR. 2014.gadā tika izlietoti 302 160,81
EUR no kopējām projekta izmaksām.
2014.gadā rekonstruēti 1274.9 m ūdensapgādes un 1235.8 m kanalizācijas tīklu, kā arī
izbūvētas 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas Beverīnas, Oškalna ielās.
ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu
ciemā, 2. kārta” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/121).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 461861,37 EUR. 2014.gadā tika izlietoti 271063,46 EUR
no kopējām projekta izmaksām. 2014.gadā tika rekonstruēti 1319.3 m ūdensapgādes un 607.6
m kanalizācijas tīklu. Rekonstruētas arī tika 2 kanalizācijas sūkņu stacijas un esošās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada
Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/120)
Kopējās projekta izmaksas sastāda 687491,23 EUR. 2014.gadā tika izlietoti 367400,48 EUR
no kopējām projekta izmaksām. 2014.gadā tika izbūvētas 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas,
renovēts artēziskais urbums „Skola” un veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija.
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši”
rekultivācija
Valkas
novada
Vijciema
pagastā”
(Nr.
Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 112691,44 EUR. Projekta ietvaros veikta teritorijas
topogrāfiskā uzmērīšana, ģeoloģiskā izpēte, tehniskā projekta izstrāde un sadzīves atkritumu
izgāztuves rekultivācija.
Zivju fonda līdzfinansētais projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Cepšu
ezerā un ezerā Valdis”.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 1567 EUR. Projekta ietvaros veikta 2500 līdaku mazuļu
ielaišana Cepšu ezerā un 2500 līdaku mazuļu ielaišana ezerā Valdis, Ērģemes pagastā.
Zivju fonda līdzfinansētais projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Salainī,
Bērzezerā, Zāģezerā”.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 2750 EUR. Projekta ietvaros veikta 7000 zandartu mazuļu
ielaišana Salaiņa ezerā (Zvārtavas pagasts), 1000 līdaku mazuļu ielaišana Bērzezerā (Ērģemes
pagasts), 1000 līdaku mazuļu ielaišana Zāģezerā (Valka).
Valkas novada dome ir iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos:
1) Programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” projektā „MESHARTILITY”. Projekta
mērķis ir izstrādāt risinājumus un instrumentus, kas veicinās labāku datu apmaiņu starp
enerģijas piegādātājiem un pašvaldībām. Projekta ietvaros novads pievienojās Eiropas
Komisijas iniciatīvai „Pilsētu mēru pakts”, 2014.gada 28.februārī Valkā norisinājās
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Enerģijas forums un tika izstrādāts un apstiprināts „Valkas novada Ilgtspējīgas
enerģijas rīcības plāns 2014. – 2020. gadam”.
2) Programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” projektā „PRIMES” (Zaļais iepirkums
pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu). Projekta galvenais mērķis ir
veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa
ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot
apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros: siltināšanas materiāli ēkām,
transports, skolu un citu publisko ēku aprīkojums, biroja aprīkojums, iekštelpu, ārtelpu
un ielas apgaismojums u.c.
3) VARAM īstenotā Norvēģu finanšu instrumenta programmas LV07 „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām,
vietējām un reģionālām iestādēm” projektā „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana
Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”. Lai paplašinātu pašvaldības
iespējas un instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanā un privāto investīciju
piesaistīšanā, 2014.gadā tika izstrādāts mārketinga materiāls angļu valodā par Valkas
novadu. Mārketinga materiālā – bukletā iekļauta vispārēja informācija par novadu,
uzņēmējdarbības vides apraksts un pašvaldības piedāvājums potenciāliem investoriem.
Papildus līdz 2015.gada beigām tiks izstrādāts arī investīciju piedāvājums investoru
piesaistei, kas sniegs padziļinātu ieskatu par investoru iespējām veikt ieguldījumus un
attīstīt objektus, un rīkotas apmācības pašvaldības darbiniekiem uzņēmējdarbības
veicināšanas un attīstības plānošanas jautājumos.
Laikā no 29. septembra līdz 6. oktobrim izvērtēti SIA Latvijas Mobilais Telefons sadarbībā ar
Valkas novada pašvaldību organizētā konkursa „Latvijas Mobilais Telefons LatvijaiVALKA” ietvaros iesniegtie 15 projekti. Finansējumu saņēma 4 projekti, kuri tiks ieviesti līdz
2015.gada 30.jūnijam:
Teritorijas plānošanas daļas pārskats
Saskaņā ar 2013.gada 25.aprīļa Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts
Nr.6.- 5) „Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju”, ar kuru
tika apstiprināts darba uzdevums, tika uzsākta „Valkas novada attīstības programmas 2010. –
2016.gadam aktualizācija” izstrāde, kuru atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības
dokumentos definētajiem stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm veido vairāku daļu kopums:
1.1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana) - atsevišķs
sējums.
1.2. Stratēģiskās daļa – atsevišķs sējums.
1.3. Attīstības programmas rīcības plāns (ietilpst sējumā Stratēģiskā daļa).
1.4. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns (ietilpst sējumā Stratēģiskā daļa).
1.5. Pārskats par plānošanas dokumentu izstrādi un sabiedrības līdzdalību – atsevišķs
sējums.
Attīstības programma ir pamats vietējās pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai
plānošanai un valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī. Attīstības programma var kalpot arī par
pamatu vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei, jo investori nevēlas ieguldīt līdzekļus
teritorijās, par kuru attīstību nav skaidra priekšstata, kur ir nedroša un nesagatavota vide
investīcijām, jo situācija laika gaitā var būtiski mainīties.
Saskaņā ar 2014.gada 23.septembra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts
Nr.13,2.§. „Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam (ar
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2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu” tika apstiprināta aktualizētā Valkas
attīstības programma.
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli „Par pašvaldību
attīstības programmu aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienību fondu 2014.-2020.gadam
atbalstu” tika veikta rīcības un investīciju plānu aktualizācija, kurā tiek iekļauti plānotie
investīciju projekti un to īstenošanas termiņi, atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu,
plānoto investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo indikatīvo finansējuma apjomu un avotus,
sasniedzamos rezultātus, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Valkas novada dome
saskaņā ar 2014.gada 27.novembrī pieņemto lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.16,18.§) „Par
aktualizētās Valkas novada Attīstības programmas 2010.-2016.gadam Rīcību un investīciju
plāna aktualizēšanu” apstiprināja aktualizētās „Valkas novada Attīstības programma 2010.2016.gadam (ar 2014.gada grozījumiem)” (apstiprināta ar 2014.gada 23.septembra Valkas
novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.13,2.§. „Par aktualizētās „Valkas novada
attīstības programmas 2010.-2016.gadam (ar 2014.gada grozījumiem) galīgās redakcijas
apstiprināšanu”) 1.pielikumu 1.1.pielikums Rīcību plāns un 1.2.pielikums Investīciju plāns.
Ņemot vērā, ka spēkā esošā aktualizētā Valkas novada attīstības programma (apstiprināta ar
2014.gada 23.septembra Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.13,2.§.
„Par aktualizētās „Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam (ar 2014.gada
grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu”) ir izstrādāta laika periodam līdz 2016.gadam.
Ir jāizstrādā jauna attīstības programma laika periodam no 2015.gada līdz 2022.gadam, kurā
jāpārskata spēkā esošajā redakcijā noteiktie stratēģiskie virzieni, mērķi, rīcības un
nepieciešamās investīcijas programmēšanas periodam laikā no 2014.gada līdz 2020.gadam un
periodam līdz 2022.gadam.
2014.gada 27.novembrī ir pieņemts lēmums (sēdes protokola izraksts Nr.16,19.§) „Par
Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”. Saskaņā ar
minēto lēmumu ir uzsākta Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam izstrāde,
apstiprināta izstrādes vadības grupa, darba uzdevums un izpildes termiņi.
Teritorijas plānojums
Saskaņā ar 2014.gada 27.novembra Valkas novada domes lēmumu „Par jauna Valkas
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 8.§), tiek uzsākta jauna Valkas novada teritorijas plānojuma
izstrāde un apstiprināts darba uzdevums. Paziņojumi par jauna Valkas novada teritorijas
plānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīti kaimiņu pašvaldībām un valsts iestādēm, kurām,
saskaņā ar likumdošanu, jāsniedz informācija teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām.
Zemes komisijas darbība
Saskaņā ar 2014.gada 27.marta Valkas novada domes nolikuma Nr.7 „Zemes komisijas
nolikums”, Zemes komisijas kompetencē ir izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts
institūciju ieteikumus un norādījumus, kā arī personu iesniegumus un pieņemt lēmumus šādos
jautājumos:
1. pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
2. platības noteikšana ēku uzturēšanai;
3. adreses noteikšana ēku uzturēšanai;
4. zemes ierīcības projekta nepieciešamība un apstiprināšana;
5. zemes gabala piekritība;
6. zemes sadalīšana;
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7. zemes lietošanas mērķa vai zemes platības precizēšana u.c.”.
Pamatojoties uz augstāk minēto, 2014.gadā notika 11 zemes komisijas sēdes, kur kopumā
tika izskatīti 271 iesniegumi, sagatavoti attiecīgi lēmumprojekti un pieņemti lēmumi.
Zemes reformas process pašvaldībā
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 6.pantu, tika noteikts ka
pašvaldībām līdz 2014.gada 30.novebrim jāsagatavo un jāiesniedz Valsts zemes dienestam
paziņojums par zemes reformas pabeigšanu pilsētās un pārskats par zemes reformu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi.
Teritorijas plānošanas daļas darbinieki veica visu nepieciešamo lēmumprojektu gatavošanu,
kas saistīti ar zemes reformas uzdevumu izpildi, zemes komisijas lietu apkopošanu un
aprakstīšanu, un datu saskaņošanu ar Valsts zemes dienestu.
Valkas novada dome 2014.gada 27.novembra domes sēdē pieņēma lēmumu (sēdes
protokola izraksts nr.16.,30.§) “Par zemes reformas pabeigšanu Valkas novada, Valkas pilsētā”
un apstiprināja Pārskatu par zemes reformu reglamentējošajos aktos noteikto darbu izpildi
Valkas pilsētā.
Attiecībā uz lauku apvidus zemi, lēmumu par zemes reformas pabeigšanu gatavos Valsts
zemes dienests
Pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā
2014.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti 58
pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi.
Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas process
2014.gadā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas reģistrā kopumā ir reģistrēti 46
atsavināšanas ierosinājumi, no tiem 2014. gadā iesniegti 14 jauni iesniegumi. Pēc iesniegumu
izskatīšanas Atsavināšanas procedūra ir uzsākta visos gadījumos. Atsavināšanas procedūra
turpinās un līdz gada beigām kopumā ir pabeigta 8 gadījumos. Daļēji pabeigtas ir 12
atsavināšanas lietas ar atlikto maksājumu, kur procedūras noslēgums ir atkarīgs no samaksas
termiņa. Divu zemes gabalu atsavināšanas procedūra ir atcelta un turpinās šo zemes gabalu
nomas, jo atsavināšanas ierosinātāji likumdošanā noteiktajā termiņā nesniedza atbildi par
izpirkšanas maksas nosacījumiem.
Atsavināšanas procedūras ilgums galvenokārt ir atkarīgs no tā, kādi dokumentu ir
atsavinātāja ierosinātāja rīcībā, ja tiek iesniegts ierosinātāja rīcībā esošs zemes gabala robežu
plāns, tas ievērojami saīsina procedūras ilgumu. Tāpat atsavināšanas procedūras ilgumu
ietekmē arī fakts, ja uz atsavināmā zemes gabala atrodas atsavināšanas ierosinātājam
piederošas ēkas un būves, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Šī
iemesla dēļ tiek kavēta 12 zemes gabalu atsavināšanas procedūra. Bez tam, veiktas
konsultācijas nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumos.
Zemes ierīcība: 2014.gadā kopumā sagatavoti 17 darba uzdevumi zemes gabalu sadalīšanas
un zemes ierīcības projektu izstrādes vajadzībām.
Valkas novada domes Zemes komisijas sēdē izskatīti un ar sēdes lēmumu apstiprināti 12
zemes ierīcības projekti par zemes gabalu sadalīšanu Valkas novada teritorijā.
Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze
(ADTI), kas ietver jauno (uzmērīto) topogrāfisko datu pārbaudi un to sakārtošanu planšetēs,
atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu.
Kopumā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 86 (astoņdesmit seši) jauni topogrāfiskās
uzmērīšanas un izpilduzmērījumu darbi.
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Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam „ Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu (arī
ADTI) iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā, ar 2014.gada 1.decembri izmanto Eiropas
Vertikālās atskaites sistēmas realizāciju Latvijas teritorijā”. Tas ietekmēja arī līdz šim uzkrāto
ADTI informāciju, līdz ar to bija jāveic tās pārrēķināšana uz jauno augstumu sistēmu.
Decembrī tika veikta visu 360 planšetēs uzkrāto, attiecīgo datu pārrēķins uz jauno augstuma
sistēmu.
Izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
Kopš 2010.gada 1.oktobra, Teritorijas plānošanas daļa, pamatojoties uz 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punktu, un vadoties no Valkas
novada teritorijas plānojuma, gatavo izskata personu iesniegumus par nekustamo īpašumu
pārdošanu un sagatavo izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, ja šis īpašums nav
nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai.
Kopumā 2014.gadā ir sagatavotas 117 izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Apkopojot šo informāciju var secināt, ka 2014.gadā visvairāk darījumu ar nekustamo īpašumu
ir bijis Valkas novada Valkas pagastā - 34 darījumi, Ērģemes pagastā 24 darījumi, Vijciema
pagastā 17 darījumi, Kārķu pagastā 12 darījumi, Zvārtavas pagastā 9 darījumi, savukārt Valkas
pilsētā reģistrēti 21 darījumi ar nekustamo īpašumu.
Darījumi ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi un privāto nomas līgumu reģistrācija
Šā gada 1. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”,
kas ieviesa būtiskus ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegūšanai personu īpašumā.
Likumā ir izvirzīti arī papildus nosacījumi lauksaimniecības zemes iegūšanai, kas tiks
pārbaudīti, personai iegādājoties lauksaimniecības zemi īpašumā.
Lai pildītu augstāk minētā likuma normas ar 2014.gada 27. novembra sēdes lēmumu
9protokols Nr.16.,14.§) tika izveidota Komisija tiesiskuma uzraudzībai darījumos ar
lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
2014.gada decembrī tika iesniegti 3 iesniegumi. Komisija uzsākta šajos iesniegumos
sniegtās informācijas pārbaudi un pieprasīja nepieciešamo informāciju no attiecīgajām
institūcijām.
Bez tam, likuma grozījumi paredz pašvaldībai pienākumu izveidot Lauksaimniecības zemes
nomas līgumu reģistru. Nomas līguma reģistrācija dod iespēju nomas reģistrā reģistrētajiem
nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlas
to pārdot. Valkas novadā šo reģistru uztur Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas
plānošanas daļa.
2014.gadā jaunizveidotajā nomas līgumu reģistrā tika reģistrēti jau 16 nomas līgumi, kas
noslēgti pirms 2014.gada 1.novembra.
Tiek uzturēts un aktualizēts Valkas novada domei piederošās, piekrītošās zemes nomas
reģistrs. 2014.gadā pamatojoties uz Valkas novada domes Zemes komisijas sēdē pieņemtajiem
lēmumiem, kopumā tika sagatavoti 191 nomas līgumi un vienošanās, no tām zemes nomas
līgumi 56, mazdārziņi 56, vienošanās 79. Līdz gada beigām parakstīti 105 nomas līgumi un 71
vienošanās. Teritorijas plānošanas daļa regulāri izsūta informatīvās atgādinājuma vēstules par
nomas termiņa izbeigšanos un tā pagarināšanu, par nomas platības precizēšanu, kā arī
atteikuma gadījumā mājas lapā tiek publicēta informāciju par nomā pieejamajiem brīvajiem
zemes gabaliem.
Saskaņā ar 2013.gada 19.marta Rīkojumu Nr.22V, lai novērstu nepilnības izziņu „Par
lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes
platību” sagatavošanā un nodrošinātu operatīvu un pārbaudītu augstāk minēto izziņu
sagatavošanu, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai tika uzdots uz
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rakstiska iesnieguma pamata sagatavot un izsniegt minētās izziņas. 2014.gadā tika izskatīts 1
personas iesniegums un sagatavota attiecīgā izziņa iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā.
Medību koordinācijas komisijas darbība
Lai veicinātu mednieku, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un
novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju, kā arī izvērtētu un novērstu meža dzīvnieku
nodarītos postījumus lauksaimniecības kultūru platībās Valkas novada teritorijā, 2012.gada
28.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu izveidot Medību koordinācijas komisiju 25
locekļu sastāvā. Komisija sastāv no mednieku kolektīvu, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS
”Latvijas valsts meži” un Valkas novada domes pārstāvjiem.
2012.gada 26.jūlijā Valkas novada dome apstiprināja Medību koordinācijas komisijas
nolikumu (sēdes protokols Nr.8, 31.§.).
2013.gada 24.maijā Medību koordinācijas komisija ievēlēja valdi, saskaņā ar Medību
koordinācijas komisijas nolikuma 6.punktu.
Lauksaimniecības zemju īpašnieki un zemnieki var griezties pie Medību koordinācijas
komisijas locekļiem gadījumos, ja viņiem piederošos lauksaimniecības kultūru sējumus un
stādījumus posta meža dzīvnieki, un medību tiesību lietotājs neveic pasākumus postījumu un to
seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
2014.gada 26.maijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.269 „Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”, kas
stājās spēkā 2014.gada 1.jūnijā. Līdz ar to turpmākā Valkas novada medību koordinācijas
komisijas darbība notiek vadoties no šiem noteikumiem.
2014.gadā tika saņemts viens iesniegums par mežacūku nodarītajiem postījumiem ziemas
kviešu sējumos Ērģemes pagastā. Valkas novada medību koordinācijas komisija uzdeva
mednieku kolektīvam, kura medību iecirknī atrodas postījumu vieta, pastiprināti medīt šajā
vietā mežacūkas, lai novērstu turpmākus postījumus.
Tiek veikta Valkas pilsētas kapsētu plānu izstrāde un aktualizācija.
Veikts darbs nekustamā īpašuma nodokļu administrācijā:
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu
skaits ir 13336, no tās zemei – 7803, ēkām – 5528.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2014.gadā sastāda EUR 445 425.68.
Par 2014. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - EUR 467 848.94, (no tā
15 569.88 nokavējuma nauda).
tai skaitā:
Samaksāts,
Samaksāti
Nekustamā īpašuma
Aprēķināts,
EUR
parādi EUR
veids
EUR
(par
par 2014.gadu
par
iepriekšējiem
(kārtējie
2014.gadu
maksājumi)
periodiem)
Zeme
309 581.48
297 273.76
27 358.65
ēkas, mājoklis
135 844.20
107 924.31
33 866.12
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2015. sastāda EUR
111 094.79, no tā pamatparāds 88978.17, nokavējuma nauda 22 116.62.
2014. gadā kopumā izsūtīti 548 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda
un nokavējuma naudas samaksu un 83 brīdinājumi par parādu piedziņas uzsākšanu.
Tiesu izpildītājam – parādu piedziņai nodoti 48 nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki.
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Sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem un
fizisku un juridisku personu iesniegumiem.
Regulāri tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un
samaksās kārtību. Tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un
mazturīgajām personām. Visa gada laikā, novada nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek
veikta datu aktualizēšana, atbilstoši Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.
Regulāri tiek pārbaudīts maksātnespējas reģistrs un ir iesniegti 4 kreditora prasījumi
maksātnespējas administratoriem.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2015.gadam.
Decembrī veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2014. gadu.
Papildus aprēķinātā summa sastāda EUR 11589.26.
Tūrisma jomā
Izstrādāta jauna Valkas – Valgas karte ar apskates objektiem un pilsētas viesiem
nepieciešamo informāciju. Karte izdota A 4 formātā angļu un krievu valodās. Bezmaksas.
Pie Valkas pilsētas robežas uz Rīgas ielas uzstādīts jauns stends ar Valkas/Valgas karti,
apskates objektu aprakstiem un visu nepieciešamāko informāciju pilsētas viesiem (3 m x 4 m).
Februāra sākumā Valkas novada tūrisma informācijas birojs pārstāvēja Valkas novadu
starptautiskā tūrisma izstādē - gadatirgus "Balttour 2014" Ķīpsalas izstāžu centrā. Gadatirgu
kopumā apmeklēja ap 27000 apmeklētāju. Tūrisma informācijas biroja pārstāvis visas trīs
dienas prezentēja Valkas novadu kopīgajā Vidzemes Tūrisma asociācijas stendā. Galvenais
uzsvars tika likts uz novadā plānotajiem pasākumiem un svētkiem, to popularizēšanu, kā arī
jaunu kontaktu nodibināšanu.
Pirmo reizi tradicionālais Lielais labdarības robežtirgus tika organizēts uz Latvijas –
Igaunijas, Valkas - Valgas robežas. Abas valstis ar plašu izklaides un kultūras programmu
atzīmēja 10 gadus Eiropas Savienībā. Pirmo reizi pasākuma vēsturē notika konkurss gaļas
ražotājiem jeb „1.Starptautiskais gaļas un desu festivāls”. Dalībai tirgū bija pieteikušies gandrīz
200 tirgotāji no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Visi tirgus ieņēmumi tiks ieguldīti unikālu
šūpoļu uzstādīšanai uz Valkas – Valgas robežas. Šūpojoties, būs iespēja vienlaikus būt divās
valstīs.
7.foto

12.Lielais Labdarības robežtirgus pirmo reizi notiek uz Latvijas – Igaunijas valstu robežas

No 16. līdz 20.jūnijam, projekta „Via Hanseatica“ ietvaros tika organizēts brauciens
žurnālistiem un projekta partneriem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, lai iepazītos ar tūrisma
maršruta bagātīgo piedāvājumu. Latvija viesus 2014.gada 19.jūnijā sagaidīja uz Valgas-Valkas
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robežas. Robežstabu tēlā iejutās Jaunatnes brīvā laika organizators Vilmārs Vesingi un Valkas
ģimnāzijas audzēknis Germans Ļebezovs. Vilmārs un Germans maršruta dalībniekiem bija
sagatavojuši aktivitāti, „Ar vienu kāju Latvijā, otru Igaunijā”, tā interesanti piesaistot viesu
vērību pilsētu vēsturei. Noslēgumā katrs varēja pamieloties ar Latvijas gardo Rūjienas
saldējumu, kas ir Igaunijas prezidenta mīļākais saldējums. Pēc tam autobuss devās tālāk uz
Vijciema čiekurkalti, kas žurnālistiem un tūrisma speciālistiem ļoti ieinteresēja gan ar Ivara
Paleja atraktīvo un interesanto stāstījumu, gan pašu procesu - čiekuru kaltēšanu un senās
tehnikas izmantošanu vēl mūsdienās.
No 15. līdz 19.septembrim projekta „Via Hanseatica“ ietvaros tiek organizēts brauciens
tūrisma operatoriem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, lai iepazītos ar tūrisma maršruta
bagātīgo piedāvājumu. 2014.gada 16.septembrī Valkā tūrisma operatori apciemojumu sāka ar
Valkas Novadpētniecības muzeja apmeklējumu, kur J.Cimzes māsas tēlā iejutās un ar
Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināru iepazīstināja muzeja speciāliste Ligita Drubiņa.
Tālāk gidu Vinetas un Elīzas Skutānu pavadībā, tika iepazīta Valkas pilsēta gan caur autobusa
logu, gan no putna lidojuma, uzkāpjot Valkas Lugažu Ev. Luteriskās baznīcas skatu tornī. Uz
Latvijas – Igaunijas robežas stafeti pārņēma Valgas pilsētas gide, lai iepazīstinātu ar Valkas
dvīņu pilsētu un apmeklētu Valgas Militāro muzeju.
Izveidoti dažādi tūrisma maršruti pa Valku/Valgu, galvenokārt skolēnu grupām. Atraktīvais
maršruts skolēnu grupām „Meklējot robežu” ļaus paviesoties abās pilsētās Valkā un Valgā,
pārkāpjot robežu 5 reizes.
27.septembrī, Valkā pasākuma “Eiroreģiona “Pleskava-Livonija” diena 2014″ ietvaros,
Lugažu laukumā, norisinājās tūrisma izstāde – tirdziņš, kur piedalījās dižoties gribētāji –
tūrisma uzņēmēji un amatnieki no visas Eiroreģiona teritorijas – Latvijas, Igaunijas un
Krievijas.
2014.gadā izveidoti vairāki jauni novadu un pilsētu raksturojoši suvenīri. Visiecienītākie bija
magnēti, atslēgu piekariņi, pastkartes, tuvojoties ziemai pirktākie suvenīri bija sveces, logo
ziepes, aromātiskie dekori un šogad, sadarbībā ar Valkas mākslas skolas audzēknēm Sandu
Līvu Artemjevu un Artu Krūmu un viņu skolotāju Daigu Soloveiko, izveidotās atstarojošās
Ziemassvētku brošas.
Sadarbībā ar Valkas pilsētas kultūras namu katru mēnesi tiek izveidots piedāvājums skolēnu
grupām no visas Latvijas, kurā tiek piedāvāts iepazīties ar robežpilsētām Valku un Valgu,
izvēloties vienu no piedāvātajiem maršrutiem, kā arī apmeklēt kādu no kultūras namā vai
pilsētā plānotajiem kultūras pasākumiem.
Trīs mēnešus (oktobris-decembris) Tūrisma informācijas biroja un BJC „Mice” telpās notika
pulciņa „Tūrisms un gidēšana” tikšanās, kuru laikā 6 jaunietēm no Valkas ģimnāzijas un
Valkas pamatskolas bija iespēja pašām pamēģināt izveidot jaunu maršrutu Valkas pilsētā un
pašām arī to novadīt, vākt un apkopot informāciju par Valku un Valgu, meklēt un ierosināt
idejas jaunu suvenīru veidošanā un idejas par lietām, ko varētu ieviest un attīstīt Valkas pilsētā
tūrisma jomā.
Realizēts projekts „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu
pagastā”, kura ietvaros uzbūvēts karšu paviljons pie Lustiņdruvas takas, kurā ir 4 kartes – ceļa
“Ziemeļu stīga”, Valkas novada, Kārķu pagasta un Lustiņdruvas takas karte. Visa informācija
par objektiem latviešu, angļu un igauņu valodā. Uz Valkas uz Naukšēnu novada robežas
izgatavotas 2 kartes
Izgatavota Valkas novada un Kārķu pagasta karte Kārķu pagasta centrā. Uzstādītas norāžu
zīmes uz Lustiņdruvas taku, Spiģu alu u.c. vairākām vietām.
Noticis tradicionālais pasākums „Meža dienas”, koka auto sacensības, kas aizsāk jaunu
tūrisma veidu – talku tūrisms. Lustiņdruvas taka papildināta ar jauniem apskates objektiem –
uzbūvēta Kukaiņu viesnīca un Meža telefons, atjaunotas kāpnes. Labiekārtota Spiģu alas
apkārtne – uzbūvēta lapene, galds, atjaunotas trepes.
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Lai popularizētu vietējo mājražotāju produkciju, pirms Ziemassvētkiem Kārķos organizēts
tirgus „Dabas bode”.
Lai izzinātu dabu un kultūrvēstures vērtības, Kārķos organizēti pārgājieni „Pa senču pēdām”
un „Pārgājiens uz bezdibeņa ezeru”.
Sadarbībā ar Vides filmu studiju un dabas pētnieku Māri Olti sagatavoti raidījumi par Kārķu
dabas vērtībām.
5.5.Būvniecība
2014. gadā Latvijā tika ieviests jauns Būvniecības likums un speciālie noteikumi, kas
zināmā mērā lika pārstrukturizēt būvvaldes iekšējo darbu. Ņemot vērā, ka jaunais likums stipri
izmainīja būvniecības procesu un būvniecības aktivitāšu dalījumu, nav iespējams izveidot
pilnīgu būvniecības norišu salīdzinājumu pa vairākiem iepriekšējiem gadiem.
Vispārējam ieskatam būvvaldes veiktās darbības Valkas novadā 2014. gadā:
1.Izsniegtas būvdarbu atļaujas 48 objektiem
2.Ekspluatācijā pieņemtas 36 būves:
3.Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi 39 būvēm:
4.Akceptēti tehniskie projekti 44 objektiem:
5.Veiktas pārbaudes un sastādīti atzinumi 35 objektos:
Būvniecības norišu aktivitāte Valkas novadu administratīvajā teritorijā 2014. gada laikā.
1. būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes
(līdz 30.09.2014.)
2. būvniecības ieceres (no 01.10.2014.)
3. būvniecība vienkāršotā kārtībā (līdz
30.09.2014. nom.nr. 1-17)
no tiem ŪK pievadi
1. projektu izmaiņu un būvju, kam nav
nepieciešama būvatļauja, skaņošana
(nom.nr. 1-16)
no tiem ŪK pievadi (no 01.10.2014.)
5. akceptēti tehniskie projekti
6. izsniegtās būvatļaujas
7. izsniegtās izziņas par būvju neesamību dabā
8. ekspluatācijā pieņemtās būves (nom. Nr. 125)
9. sagatavotas 22 atbildes uz juridisku un fizisku
personu iesniegumiem.
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2. Ziņas, kas raksturo būvinspektora darbību 2014.gadā:
2.1. veiktās pārbaudes un sastādītie atzinumi (skaits) – 91
2.1.1. Valkas novadā veiktās pārbaudes un sastādītie atzinumi (skaits) - 69
2.2. apturētā būvniecība (skaits) – 2
2.3. patvaļīgās būvniecības gadījumi:
2.3.2. atkāpes no būvprojekta (skaits) – nav
2.4. izskatītās sūdzības un iesniegumi par būvniecības jautājumiem (skaits) – nav
2.5. citi sagatavotie dokumenti (skaits) – 22
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5.6. Sociālā aizsardzība Valkas novada Sociālais dienests Rūjienas ielā 3D atrodas no
2004.gada augusta, tātad pārskata gadā atzīmēta 10 gadu jubileja šajās telpās. Pašlaik Sociālajā
dienestā strādā 18 darbinieki: no tiem sociālie darbinieki astoņi, vadītāja, pakalpojumu daļas
vadītāja, lietvede, trīs aprūpētājas, trīs dežuranti Nakts patversmē un apkopēja.
Sociālais darbs
2014.gadā dienestā tika saņemti 1972 iesniegumi un pieņemti 3679 lēmumi. Darbinieki
veica klientu apmeklējumus dzīvesvietā, sastādīja rehabilitācijas plānus, slēdza līdzdarbības
līgumus, veica uzdoto uzdevumu uzraudzību un pārbaudi.
Sociālie darbinieki ģimenēm ar bērniem, tāpat kā iepriekšējos gadus, Valkas pilsētā
turpināja strādāt ar atbalsta grupām, vadīt radošās darbnīcas. Darbinieki pastiprināti veic
sociālo darbu ar 39 uzraugāmām ģimenēm ar bērniem visā novadā, kurās ir sociāla rakstura
problēmas.
Kā katru gadu arī šogad Sociālais dienests kopā ar saviem sadarbības partneriem „Dāmu
klubu” LSK Valkas rajona nodaļu, Latvijas Bērnu fondu, Bērnu un jauniešu centru „Mice”,
Valkas novada jauniešu domi, Septītās dienas Adventistu Valkas draudzi rīkoja pasākumus
ģimenēm ar bērniem un iesaistījās projektos.
Zvārtavas pagastā projekta ietvaros „Mācāmies mācīties” tika organizētas dažādas
aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem – rīkoti teatrāli uzvedumi, radošās pasaku darbnīcas,
galda spēļu pēcpusdienas, Iecietības diena u.c.
Kārķu pagastā daļa dienesta klientu ir sasparojušies un atraduši darbu. Kārķu pagastā ir ļoti
atsaucīgi cilvēki, kas ne tikai ņem piešķirtos pabalstus, bet labprāt iesaistās darbos, kas veicina
viņu darba spējas. Kārķu pagasts ir ļoti sakopts tieši pateicoties šiem cilvēkiem! Jau vairākus
gadus sociālā dienesta klienti aktīvi piedalās talkās pie Kārķu baznīcas sakopšanas. Sociālajam
dienestam ir izveidojusies laba sadarbība ar Kārķu draudzi, šeit cilvēki var saņemt humāno
palīdzību, cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir iespēja lietošanā saņemt stumjamo staiguli.
Sociālie darbinieki visos pagastos palīdzēja dalīt jaungada paciņas sirmgalvjiem.
Sociālā palīdzība
1128 personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, salīdzinot ar 2013.gadu tas ir par
130 personām mazāk.
• Sociālajiem atbalstiem izlietoti 166 524 eiro. Pabalstus saņēmušas 1393 personas, tajā
skaitā 402 bērni un 228 pensijas vecuma personas un invalīdi:
401 persona – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) –
89965 eiro,
1098 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 78237 eiro,
267 personas – pabalstu ēdināšanai – 30615 eiro,
303 personas – pabalstu veselības aprūpei - 4738 eiro,
15 pensionāri/invalīdi saņēma pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai kopā 5122 eiro.
• 8 audžuģimenē ievietotajiem bērniem ir apmaksāta ēdināšana izglītības iestādē.
Audžuvecāki ir saņēmuši ikmēneša pabalstu bērna uzturēšanai 160 eiro mēnesī par
katru bērnu, kopā izlietoti 12160 eiro.
• 7 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
ir nodrošinātas sociālās garantijas. Izlietots 4991 eiro.
• Tika izstrādāti un domes sēdē apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos par
pabalstu piešķiršanu. Sākot ar 2015.gada 1.janvāri sociālie pabalsti trūcīgām un
maznodrošinātām personām, kā arī vientuļiem pensionāriem un invalīdiem pabalsti ir
palielinājušies.
•
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.attēls

Sociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi 2014.gadā kopā tika nodrošināti 169 personām, tajā skaitā
54 invalīdiem, 24 bērnam, 76 pensionāriem un 15 personām darbaspēju vecumā.
Naktspatversmi izmantojuši 6 personas;
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 106
personām, tajā skaitā 8 bērniem;
17 no vardarbības cietuši bērni un viņu ģimenes ir saņēmuši sociālo un psiholoģisko
palīdzību gan krīzes centros, gan uz vietas pašvaldībā pie psihologa.
Asistenta pakalpojumu saņem 12 personas – 1 bērns, 10 pirmās grupas invalīdi un 1 otrās
grupas invalīds.
Pašvaldība nodrošinājusi ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju Sociālās aprūpes
namā 73 personām.
Pašvaldība ir arī pirkusi sociālos pakalpojumus no citas pašvaldības, kā arī no
privātpersonas – pakalpojumu saņēmušas 11 pensijas vecuma personas un personas ar
invaliditāti, kopā gadā par 23618 eiro.
Aprūpe mājās ir nodrošināta 24 pensijas vecuma personām un invalīdiem.
Katru mēnesi „Zupas virtuves” pakalpojumus izmanto 7 – 10 personas.
5.7. Bāriņtiesa
Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2014. gadā saņemti un izskatīti:
• 123 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
• nosūtīta korespondence 610 juridiskām un fiziskām personām,
• saņemtas 337 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem,
• pieņemti 35 lēmumi no tiem 1 vienpersoniskais lēmums,
• sniegti atzinumi tiesai.
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2014. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 159 lietas:
• 8 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem,
22 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem,
• 5 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē,
• 20 aizbildnības lietas,
• 4 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
• 14 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
• 21 aizgādnības lietas,
• 13 lietas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu.
• 11 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē,
• 11 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
• 2 lietas par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu,
• 10 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs,
2014. gadā Valkas novadā bija 34 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:
• audžuģimenē- 6 bērniem,
• aizbildņu ģimenēs- 20 bērniem,
• ārpusģimenes aprūpes iestādēs- 8 bērniem.
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, pēc informācijas par
iespējamo vardarbību ģimenē pret bērniem, sniegta informācija krimināllietas uzsākšanai,
valsts policijai. Pārstāvētas bērnu intereses kriminālprocesā.
Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriņtiesa pieņēmusi 4 lēmumus.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 17 pieprasījumi Valsts Bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijai apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai.
Palielinājusies sadarbība ar citām bāriņtiesām un institūcijām bērnu tiesību un interešu
aizstāvībai. Sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem ģimenes tiesībās.
Regulāri informēts Sociālais dienests par ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība
bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā ar bērniem. Pārskata gadā bāriņtiesa
informējusi Sociālo dienestu par 21 ģimeni, kurās atrodas 34 bērni un kurām nepieciešama
psihosociālā palīdzība.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 15 aizbildņu ģimenēs,
17 aizgādnībā esošām personām, 8 ārpusģimenes aprūpes iestādē dzīvojošiem bērniem,
piedalījušies 34 lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši ģimenes, par kurām
saņemta informācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu aprūpei.
2014. gada 11. septembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vecākās
inspektores Valkas novada bāriņtiesā veica lietu pārbaudi.
2014. gadā pabeigtas 18 bāriņtiesas pārraudzībā esošās īslaicīgi glabājamās lietas un tās
sagatavotas uzglabāšanai arhīvā, atbilstoši Lietu sarakstā noteiktajam glabāšanas termiņam un
Arhīva likumā noteiktajām prasībām.
Atbilstoši Arhīva likumā un 06.11.2012. Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā
nodod dokumentus pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” noteiktajam, 2014. gadā
tika sagatavotas un nodotas Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva glabāšanā
Valkas pilsētas bāriņtiesas, Ērģemes pagasttiesas, Kārķu pagasttiesas, Valkas pagasttiesas,
Vijciema pagasttiesas, Zvārtavas pagasttiesas 198 pastāvīgi glabājamās lietas un 26 adopcijas
lietas.
Valkas novada bāriņtiesa, atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Valkas novada pagastos veic arī
apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. 2014. gadā bāriņtiesa ir veikusi 144
šādas darbības:
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Ērģemes pagastā
Kārķu pagastā
Valkas pagastā
Vijciema pagastā
Zvārtavas pagastā

17
24
49
35
19

5.8. Komunālā saimniecība
Ūdenssaimniecība
Valkas novada, Valkas pilsētas Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas infrastruktūras
nodrošināšanai veiktie darbi 2014. gadā.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•
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•
•
•
•
•

Pilsētā lokalizēti un likvidēti visi ūdensvada trašu un pievadu avāriju gadījumi, lielākie
no tiem-Rūjienas 5; Raiņa 12/Raiņa12a; Varoņu 53T; Rīgas 46; Oškalna ielā
Zvārtavas pagastā, Valkas pagastā, Lugažos un Sēļos veikti ūdensvada avāriju
novēršanas un kanalizācijas aizsprostojuma likvidēšanas darbi.
Pieņemti darbā 2 jauni darbinieki - NAI operators un sanitārtehniķis - autovadītājs
Veikta visu Valkas pilsētas ugunsdzēsēju hidrantu pārbaude.
Uzstādīti interneta savienojumi un programmatūra attālinātai vadībai un kontrolei ar
ūdens atdzelžotavas staciju Tālavas ielā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu „Nagliņas”
Valkā, Kalna ielā 1 veikta iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve.
CSDD reģistrēta iegādātā piekabe ar uz tās uzstādīto augstspiediena agregātu
kanalizācijas cauruļvadu skalošanai, apstiprinātas darbu izmaksas.
Ar augstspiediena agregāta palīdzību veiktas daudzu ielu kanalizācijas trašu skalošanas,
kā arī dzīvojamo māju pagalmu kanalizācijas tīklu skalošana Valkas pilsētā un novadā.
Regulāri veikti dažāda veida avāriju remontdarbi, tehniskās apkopes ūdens
atdzelžotavas stacijā un kanalizācijas notekūdeņu sūknētavās.
Veikta kanalizācijas pārsūknētavas Tālavas ielā 26 vecā sūkņa nomaiņa pret jaunās
paaudzes Grundfoss ražoto sūkni, uzstādīta automātiska sūknētavas ārējā
apgaismošana.
Valkā izbūvēts ūdensvada pieslēgums hokeja laukuma laistīšanai.
Veikti ūdensvada un kanalizācijas aku pārsedžu un čuguna lūku nomaiņa, remonts,
lielākie darbi – Ausekļa ielas 26 pagalms, Ausekļa 52,Viestura iela, Beverīnas ielā un
daudzās citās ielās un piegulošās teritorijās. Nomainīti bojātie koka vai nozagtie čuguna
aku vāki ar betona pārsedzēm (vākiem)- 31 gab.
Izbūvēti lietus kanalizācijas posmi Merķeļa, Ausekļa, Tālavas ielās un pagalmos.
Izbūvēts jauns kanalizācijas izvads no mājas Parka ielā 2b.
Likvidēti vecie kanalizācijas septiķi un izbūvēti jauni kanalizācijas posmi un akas:
Latgales, Stendera, Raiņa, Varoņu, Zvaigžņu ielās
Likvidēti un pārbūvēti nepareizi sadzīves kanalizācijas pieslēgumi lietus kanalizācijai
(autoosta, Latgales iela 3)-novērsta kanalizācijas novadīšana Varžupītē.
Veikta skalošana kanalizācijas trasē no Semināra ielas 2 galvenās sūknētavas līdz
attīrīšanas iekārtām „Nagliņas”.
Ar asenizācijas automašīnu savākti 959,2m³ sadzīves notekūdeņi no privātmājām.
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 335710m³ attīrīti
notekūdeņi.
Ūdens atdzelžotavas stacijā Tālavas ielā 67 veikta ūdens rezervuāru skalošana,
dezinfekcija divas reizes gadā.
Pilsētas ūdensapgādes tīklos veikta ūdens testēšana 4 reizes gadā.
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Notekūdeņu testēšana pirms ieplūdes NAI un pie izplūdes veikta 4 reizes gadā.
Izsniegti tehniskie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi 20
objektu adresēm.
Noslēgti līgumi par pieslēgšanos pilsētas centralizētiem tīkliem - 20 privātmājas un 2
iestādes.
Ekspluatācijā pieņemtas no jauna izbūvētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trases
Oškalna ielā.
Regulāri veikti ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi pašvaldības pārziņā esošajos
objektos - skolas, bērnudārzi, pārvaldes iestādes u.c..
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas adrese, Rīgas iela 22, (trešais stāvs) Valka,
Valkas novads.

Siltumapgāde
Katlu mājas.
Veikti apkures katlu, apkures sistēmas un to iekārtu, mehānismu profilaktiskie remonti.
Bojāto mehānismu, noslēgarmatūras nomaiņa, siltumenerģijas uzskaites skaitītāju, manometru,
termometru pārbaude - verifikācija, veikta dūmvadu un dūmkanālu tīrīšana, kurināmā
uzkrājumu veidošana.
Pirms apkures sezonas uzsākšanas veikta apkures sistēmas, katliekārtu drošības pārbaude,
veiktas apkures katlu hidrauliskās pārbaudes.
Domes bulvāra 3 katlu mājā veikta kurinātāju atpūtas telpas grīdas nomaiņa.
Rūjienas 5 katla mājā izbūvētas 2 atsevišķi atdalītas telpas:
- nodaļas darbinieku ģērbtuve un atpūtas telpa
- telpa instrumentu, mehānismu un to rezerves daļu uzglabāšanai.
Varoņu ielas 39 katla māja.
- veikts 2004.g. uzstādītā apkures katla AST – 2.0 kurtuves remonts, nomainītas nolietojušās
sildcaurules, kā arī veco, izdegušo siltumizturīgo ķieģeļu nomaiņa uz jauniem. Iemūrēti un ar
speciālu stiprinājumu nostiprināti 800 jauni ķieģeļi.
- demontēts apkure katla vecais šķeldas bunkurs ar padeves transportieri (jaunais tika
uzstādīts iepriekšējā gadā), kā rezultātā nodrošināta vieglāka un drošāka malkas konteineru
piegāde katlam.
- dūmsūknim ar 15 KW elektromotoru uzstādīts frekvenču pārveidotājs, siltumtrases
viens vecais cirkulācijas sūknis ar 10 KW motoru nomainīts uz jaunākās paaudzes
WILO tipa sūkni ar 5 KW motoru, kas nodrošina automātisku jaudas un apgriezienu
regulēšanu, kā rezultātā panākts 30 – 35% elektroenerģijas patēriņa samazinājums.
Siltumtrases.
Izstrādāts tehniskais projekts ,,Domes bulvāra katlu mājas pievienošana Valkas pilsētas
centralizētajiem siltumtīkliem”, kas paredz jaunas siltumtrases saitvada izbūvi
no Raiņa un Beverīnas ielas krustojuma, līdz Domes bulvāra kaltlu mājai ar atzaru uz
Puškina 10 b/d ,,Pumpuriņš” katla māju un veco Valkas ugunsdzēsēju depo ēku. Gan
Domes bulvāra, gan PII „Pumpuriņš” katli ir novecojuši un nepieciešamas investīcijas to
nomaiņai. Aptuvenās izmaksas katlu nomaiņai sastāda 160 000,00 EUR bez katlu māju
pārbūves izmaksām. Kā efektīvāka un ekonomiskāka alternatīva ir Domes bulvāra rajona un
b/d „Pumpuriņš” pievienošana pilsētas centralizētajai siltumtrasei.
Projekta rezultātā palielināsies kopējā siltumenerģijas ražošanas efektivitāte Valkas
centralizētās siltumapgādes sistēmā, samazināsies kurināmā patēriņš (nevajadzēs iepirkt 1000
m³ malkas, 45 tonnas kokskaidu granulu), tiks likvidētas neefektīvi strādājošas katlu mājas un
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samazināsies izmešu daudzums apkārtējā vidē, nebūs malkas krāvumu un trokšņa no malkas
zāģēšanas pie Domes bulvāra katlu mājas.
Veikta veco, bojāto siltumtrašu posmu nomaiņa uz jauniem rūpnieciski izolētiem Logstor
Ror firmas cauruļvadiem bezkanāla ieguldījumā:
- siltumtrases posms no Varoņu ielas 34 kontrolakas līdz Varoņu ielas 28 dzīvojamai mājai
ar kopējo garumu 110 metri ar dn 60/140 x 2
- izbūvēti jauni siltumtrases posmi Varoņu ielas 28 un 30 dzīvojamās mājās no mājas ievada
līdz esošajam mājas siltummezglam, uzlikta siltumizolācija
Novērstas 4 siltumtrašu avārijas: (iepriekšējos gados attiecīgi 11 un 6 avārijas)
- Varoņu kvartāla siltumtrase – 2 avārijas
- Raiņa kvartāla siltumtrase – 2 avārijas
Siltummezgli.
Siltummezglu profilaktiskie remonti – apkopes, bojāto iekārtu, noslēgarmatūras nomaiņa,
veikta 2. siltummaiņu skalošana.
Noņemti uz pārbaudi un uzstādīti pēc pārbaudes verificēti 64 siltumskaitītāji:
- dzīvojamās mājas – 38 gab.
- juridiskās un pašvaldības ēkas – 24 gab.
- bojāti un uzstādīti jauni – 4 gab.
Tika sniegta tehniska palīdzība siltumapgādes nodaļai nepiederošajās katlu mājās:
- apkures sistēmas, apkures katla apkope - remonts Valkas stadionā
Nepieciešamības gadījumā sniedzam tehnisku palīdzību siltumapgādes nodrošināšanā
Valkas novada domes teritorijas robežās.
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Papildus ikdienas darbiem – pilsētas teritorijas sakopšanai, ielu un ceļu uzturēšanai,
kapsētu, bērnu rotaļu laukumu, skeitparka, pilsētas ielu apgaismojuma apsaimniekošanai,
dzīvnieku patversmes un pilsētas tirgus darbības nodrošināšanai, Sēlijas ielas slūžu
apkalpošanai, dūņu kompostēšanas laukuma apsaimniekošanai, tehnikas pakalpojumiem,
nodaļa veikusi vairākus citus labiekārtošanas darbus.
.foto

Rīgas ielā 22/24 uz atjaunotās ietves izvietotas 7 jaunas puķu kastes
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Zāģēti sausie, bojātie un bīstamie koki Cimzes kapos un Meža kapos, pie estrāde, pie
Mūzikas skolas –divi ozoli, Semināra 29 - kļava, Rīgas ielā 29 – 4 kļavas, Raiņa 5 – ieva u.c.
Izzāģēti krūmi gar Strauta, Brīvzemnieku un Varoņu ielas malām. Pilsētas mežos veikta
jaunaudžu kopšana.
Veikta teritorijas sakopšana un līdzināšana pie vecās dzelzceļa stacijas Poruka ielā un
teritorijā pretī bērnudārzam „Pasaciņa”.
Ielikta jauna caurteka un atjaunots grāvis Ausekļa ielā.
Tika remontētas ielu apgaismojuma kabeļlīnijas Ausekļa, Sēlijas, Varoņu, Parka, Mazā
Parka, Zemgales, Beverīnas, Merķeļa un citās ielās. Nomainīti trīs vecie dzelzsbetona balsti
Parka ielā un Rīgas ielā, no jauna uzstādīti ielu apgaismojuma balsti Ausekļa ielā, Sēlijas ielā,
pie Mūzikas skolas. Atjaunoti apgaisme stabiņi Cimzes ielā pie ietves uz muzeju. Daļai ielu
apgaismes stabiem atjaunots krāsojums.
Nopirkts minitraktors Antonio Carraro ar aprīkojumu: sāls un smilšu kaisītāju, V-veida
sniega lāpstu, pļaujmašīnu-smalcinātāju ar konteineru, lapu-gružu slaucītāju un piekabi.
Nopirkts šķeldotājs un pļaujmašīna DRM 255. Iegādājāmies Ziemassvētku dekorus ielu
pilsētas svētku noformējumam.
Rotaļu laukumā Beverīnas ielā iegādātas jaunas atrakcijas, atjaunotas smilšu laukumu
norobežojošo koka mietiņu apmales.
Pagastos
Ērģemes pagasts
Ar EARF finansējumu veikta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība , centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu , kanlizācija sūkņu staciju būvniecība , artēziskā urbuma
rekonstrukcija Ērģemes ciemā . Būvdarbus veica SIA „Halle B” un to izmaksas - 544 464,30
EUR bez PVN. Darbi turpināsies pavasarī.
Omuļu bibliotēka pārcēlās uz jaunizbūvētām telpām „ Starteros „ .Darbus veica SIA „
Eirobūve” un izmaksāja 19 253,42 EUR bez PVN.
Uz pagasta autoceļa Kārļi – Rikandas tilts izbūvēta caurteka.Darbus veica SIA „ Valkas
meliorācija un to izmaksa - 1 742,29 EUR bez PVN.
Sabiedriskā rakstura ēkā „ Arkādijas „ tika atremontētas divas telpas,kur vienā no tām
tika izvietots pagasta muzejs , bet uz otru pārcēlās pasta nodaļa. Darbus veica SIA „Eirobūve
„ un tie izmaksāja – 3 725,70 EUR bez PVN.
Ērģemes pamatskolā veikta garderobes telpu remonts. Darbus veica SIA „ Valkas
būvnieks „ un to izmaksas -10 009,19 EUR bez PVN.
Bērnudārza ēkai atjaunota lietus notekūdeņu sistēma. Darbi izmaksāja 1 095 EUR un tos
veica SIA „Eirobūve”.
Turnas tautas namā veikts kāpņu telpas remonts. Darbus veica SIA Ēirobūve”un tie
izmaksāja 3 111,42 EUR , kā ari SIA „Varikon”izbūvēja automātiskās ugunsgrēka atklāšanas
signalizācijas sistēmu . Tās izmaksas – 2 316,19 EUR.
Skolēnu pārvadāšanai iegādāts jaunāks autobuss. To piegādāja SIA „Arden Trade”un tā
izmaksas – 37 900 EUR.
Pagasta ceļu uzturēšanas un teritorijas sakopšanas vajadzībām iegādāts uzkarināmais
ekskavators-iekrāvējs. To piegādāja SIA „Agrotraktors” un izmaksāja 7 871,90 EUR.
Kārķu pagasts
Realizēts Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansēts projeks „Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Kārķu ciemā, 2. Kārta’’, kopumā rekonstruējot 949.7 m ūdensapgādes
un 728.9 m kanalizācijas tīklu (ieskaitot spiedvadus). Izbūvētas 2 jaunas kanalizācijas
67

pārsūknēšanas stacijas un esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta īstenošanas gaitā
radās finanšu ietaupījums, kas tiks izlietots ūdensapgādes tīkla rekonstrukcijai gar ceļu Kārķi–
Šalderi.
Pabeigta ceļa “Ziemeļu stīga” posma Kārķi – Naukšēni rekonstrukcijas pirmā sezona.
Kārķu pagasta pārvalde aktīvi iesaistījās būvdarbu procesā risināmos jautājumos – atbērtņu,
krautuvju izveides, nobrauktuvju sakārtošanas, ozolu alejas sakopšanā u.c. jautājumos.
Brīvprātīgie ugunsdzēsēji izbraukuši uz 6 ugunsnelaimēm t.s. 2 no tām degušas
dzīvojamās mājas un līdz valsts ugunsdzēsību un glābšanas dienesta ierašanās brīdim spējuši
lokalizēt vai pilnībā likvidēt ugunsgrēkus. 2014.gadā aprīkojums papildināts ar motorsūkni,
jaunām šļūtenēm un veikts garāžas jumta remonts. 2015.gadā plānots veikt depo torņa
remontdarbus nodrošinot ērtu šļūteņu žāvēšanu un konstrukciju drošību.
Veikti ielu apgaismojuma remontdarbi uzstādot jaunus apgaismojuma ķermeņus. Iztrādāts
un iesniegs proejekts ‘’Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcijas
projekts Kārķu pagastā’’ klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņemšanai.
Projekts noraidīts, kā neatbilstāms administratīvās vērēšanas kritērijiem.
Pašvaldība veikusi daudzīvokļu ēku teritorijas sakopšanas darbus, 2 pagalmos uzstādīts
energoefektīvs apgaismojums un kāpņutelpās veikts elektroinstalāciju remonts, veikts viena
dūmvada remots. Izvērtējot dzīvokļa saimniecību, veikti aprēķini un no 2015.gada 1.marta
uzsāks māju apsaimniekošanu. Apsaimniekošanas maksa noteikta 0,11EUR par m2. Visiem
dzīvokļa īpašniekiem vai tā tiesiskam valdītājam, kuri vēl to nav izdarījuši jāierodas Kārķu
pagasta pārvaldē un jānoslēdz apsaimniekošanas līgums.
Veikta ceļa Naglas-Lāčplēši virsmas seguma atjaunošana. Pagasta ceļiem veikti caurteku
remontdarbi, grāvmalu attīrīšana no krūmiem un to izpļaušana. Ziemas sezonā veikti ceļu
šķūrēšanas darbi, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī privāti pagasta iedzīvotājiem šādu
pakalpojumu.
Pašvaldības vajadzībām dažādu pasākumu rīkošanai iegādāts nekustamais īpašums
‘’Tirgotava’’.
Nodrošināta bāze vasaras volejbola nometnei. Norisinājies Kārķu Vecgada kauss - pulcējot
11 komandas, kā arī nodrošināta bāze viessacensībām Naukšēnu volejbola kauss dāmu grupai.
Papildus izbūvēti divi pludmales volejbola laukumi, aprīkojot tos ar inventāru un informācijas/
rezultātu apkopošanas stendu. 2015.gadā plānots turpināt darbu pie apkārtnes sakopšanas.
Izbūvēts sadzīves un šķiroto atkritumu konteinera laukums Kārķu pagasta centrā, uzlabojot
vides estētiku un nodrošinot ērtu apkalpošanu apledojuma periodā.
Kārķēnieši saņēmuši lielāko balsu skaitu "Latvijas Mobilā Telefona" projekta "LMT
Latvijai" rīkotājā ideju konkursā: Liene Pieče saņēmusi finansējumu mīlestības lapenes būvei
pie Kārķu evaņģēliski luteriskās baznīcas. Pēteris Pētersons saņēmis finanasējumu gājēju tilta
būvei pār Veckārķu slūžām.
Realizēts projekts „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā
Kārķu pagastā”, kura ietvaros uzbūvēts karšu paviljons pie Lustiņdruvas takas, kurā ir 4 kartes
– ceļa “Ziemeļu stīga”, Valkas novada, Kārķu pagasta un Lustiņdruvas takas karte. Visa
informācija par objektiem latviešu, angļu un igauņu valodā. Uz Valkas uz Naukšēnu novada
robežas izgatavotas 2 kartes.
Pagasta centrā Izgatavota Valkas novada un Kārķu pagasta karte ar apskates objektiem .
Veikti karšu stenda remontdarbi – nomainot bojāto stiklojumu. Uzstādītas norāžu zīmes uz
Lustiņdruvas taku, Spiģu alu u.c. vairākām vietām.
Vijciema pagasts
Rekultivēta atkritumu izgāztuve „Celīši”.
Depo ēkai nomainīts jumta segums un ielikti jauni logi.
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Labiekārtota un kopta pagasta centra teritorija, iestādīti košumkrūmi un skujeņi, vecajiem
kokiem apzāģēti bīstamie zari.
Iegādāts zāles pļaujamais traktors.
Pie Vijciema tautas nama un pagasta pārvaldes ēkas pagalmā iegādātas puķu kastes un
iestādīti skujeņi.
Greiderēti pagasta ceļi. Pašvaldības ceļam aiz Meža skolas veikts remonts un caurtekas
maiņa.
Vijciema kapiem gādāta grants un smilts.
Zvārtavas pagasts
Veikti šādi saimnieciskie uzlabojumi:
• Mierkalna tautas namā iegādātas un uzstādītas divas apkures akumulatoru tvertnes , lai
uzlabotu telpu siltumapgādi;
• Ozolu pamatskolā renovēta ūdenssūknētavas ēka un uzstādīta atdzelžošanas iekārta.
Ūdens kvalitāte atbilst normatīvu prasībām.
• Veikts Ozolu pamatskolas mājturības kabineta kosmētiskais remonts, izgatavotas
mēbeles un iegādāts inventārs mācību procesa nodrošināšanai.
• Veikta Aumeistaru kapličas renovācija.
• Iegādāts autobuss Ozolu pamatskolas skolēnu un pašdarbnieku pārvadāšanai.
• Pagasta teritorijā iegādāti un uzstādīti pieci afišu stendi.
5.10. Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policijas darbību raksturojošie rādītāji:
• Pašvaldības policijā reģistrēti 50 fizisku personu iesniegumi;
• Pašvaldības policija izbrauca uz 197 izsaukumiem;
• Sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem, iestādēm un struktūrvienībām 25 reizes;
• Sastādīti 79 dienesta ziņojumi, pieņemti 35 paskaidrojumi, veiktas 2 alkohola ietekmes
pārbaudes (konstatēts reibums), sastādīti 32 akti;
• Nogādātas Valsts policijā atskurbšanai 12 personas;
• Dzīvesvietā nogādātas 4 personas, kuras atradās stiprā alkohola reibumā;
• Pašvaldības policija nodrošināja sabiedrisko kārtību 24 masu pasākumos;
• Izteikti 211 mutvārdu aizrādījumi par sīkiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem.
Uzraugot sabiedriskās kārtības ievērošanu Valkas novadā, kontrolējot kā tiek ievēroti
Valkas novada domes Saistošie noteikumi, kā arī apstāšanās un stāvēšanas noteikumi,
Pašvaldības policijas darbinieki sastādījuši 250 administratīvā pārkāpuma protokolus.
99 protokoli sastādīti par Valkas novada domes Saistošo noteikumu neievērošanu :
par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu – 54
par privātīpašuma nesakopšanu – 25
par sēdēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm u. c. tam neparedzētām vietām – 7
par trokšņošanu, kas traucē apkārtējiem - 8
par mājdzīvnieku īpašnieka pienākumu nepildīšanu – 1
par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus tam paredzētām vietām – 3
par brauktuves piesārņošanu ar izbirām no transportlīdzekļa kravām - 1
151 protokols par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētiem
pārkāpumiem:
par nepilngadīgu personu atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē – 1
par nepilngadīgu personu smēķēšanu – 2
par dzīvnieku turēšanas, labturības noteikumu pārkāpšanu – 25
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par sējumu nobradāšanu, stādījumu bojāšanu, zālienu izbradāšanu, ko izdarījuši lopi – 2
par vides piesārņošanu un piegružošanu – 3
par Latvijas valsts karoga nepacelšanu noteiktās dienās un gadījumos – 42
par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgo rīcībā – 2
par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu – 4
Par būvniecības noteikumu pārkāpšanu – 2
Par necieņas izrādīšanu pret pieminekļiem – 2
Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 2
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana – 8
Par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu sastādīti 56 protokoli – paziņojumi.
.attēls

Attēls. Valkas novada Pašvaldības policijas sastādīto administratīvā pārkāpuma
protokolu skaits (2012.-2014.gads).
Datu avots: Valkas novada Pašvaldības policija

Analizējot sabiedriskās kārtības pārkāpumu statistiku, pēc sastādītajiem administratīvā
pārkāpuma protokoliem, visbiežāk administratīvā pārkāpuma protokoli ir sastādīti par
atrašanos ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu publiskā vietā, par privātīpašuma
nesakopšanu un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, par dzīvnieku turēšanas
un labturības noteikumu neievērošanu, par trokšņošanu, kas traucē apkārtējiem, kā arī par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
2014.gadā Pašvaldības policija turpināja darbu pie materiāli tehniskās bāzes
uzlabošanas − dienesta pienākumu pildīšanai tika iegādāta speciāli aprīkota un trafarēta
automašīna VW Tiguan. Pašvaldības policijas darbinieki apmeklēja vairākus kvalifikācijas
celšanas seminārus un kursus, tādējādi paplašinot un atjaunojot teorētiskās un praktiskās
zināšanas.
6. Starptautiskā sadarbība
Valkas novada domei ir noslēgti sadarbības līgumi ar:
 Valgas pilsētas valdi (Igaunija)
 Valgas apriņķi (Igaunija)
 Novo – Devjatkino (Krievija)
Valkas novada dome un Valgas pilsēta darbojas City Twins (Pilsētas Dvīņi)
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asociācijā, kuras dalībnieki ir arī „pilsētas dvīņi” Imatra - Svetogorodsk (Somija –
Krievija), Narva – Ivangorod (Igaunija – Krievija), Frankfurte (Oder) – Slubice
(Vācija – Polija). Asociācija tika izveidota ar mērķi dalīties pieredzē kopīgu problēmu
risināšanā, kā arī, lai veicinātu veiksmīgu, sabalansētu attīstību pierobežas reģionos.
Valkas novada dome darbojas arī Twin Towns asociācijā, kuras sastāvā ir
Valga, Igaunija
Östhammar, Zviedrija
Durby, Beļģija
Uusikaupunki, Somija
Orimattila, Somija
Kobylnica, Polija
Koscielisko, Polija
Tvrdosin, Slovākija
Weissenburg, Vācija
Valkas pašvaldībā darbojas biedrībā Eiroreģions “Pleskava – Livonija”, kas ir pierobežas
pašvaldību brīvprātīga savienība
Pārskata gadā noslēgts sadarbības līgums ar Ibillinas pilsētu Izraēlā.
.
No 5. līdz 9.jūnijam Valkā norisinājās ikgadējā tematiskā Twin Town asociācijas biedru
sanāksme. 2014.gada sanāksmes tēma: Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība,
interešu izglītība kā papildinājums vispārējai izglītībai. Pasākums ļāva pulcēt 68 iedzīvotājus,
no kuriem 7 dalībnieki bija no Östhammar pašvaldības (Zviedrija), 4 dalībnieki no Durbuy
pilsētas (Beļģija), 6 dalībnieki no Orimattila pilsētas (Somija), 3 dalībnieki no Uusikaupunki
pilsētas (Somija), 10 dalībnieki no Valgas pilsētas (Igaunija), 6 dalībnieki no Weissenburg –
Gunzenhausen pašvaldības (Vācija), 7 dalībnieki no Tvrdošín pilētas (Slovākija), 7 dalībnieki
no Kościelisko pašvaldības (Polija), 8 dalībnieki no Kobylnica pašvaldības (Polija), 10
dalībnieki no Valkas pašvaldības (Latvija). Valkas novada dome saņēma ES programmas
„Eiropa Pilsoņiem” līdzfinansējumu 9000,00 EUR apmērā šī pasākuma organizēšanai.
No 3. – 4.jūnijam Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas gada
pasākumā dalība izstādē ar projekta „Berder light” ietvaros ieviesto aktivitāšu prezentāciju.
No 28.07 – 04.08 Valkas ģimnāzijas 2 pedagogi un 5 audzēkņi piedalījās starptautiskā tūrisma
– sporta nometnē „Ladoga” (Krievija), kuru organizēja un līdzfinansēja Novodevjatkino
pašvaldība. Kopīgi pasākumi ar Novodevjatkino pašvaldību plānoti arī turpmāk.
20.septembrī Valgas pilsētas sporta fallē norisinājās 2. Valgas – Valkas Uzņēmēju sporta
diena. Sporta dienas mērķis ir iepazīties ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem, nodibināt sadarbības
kontaktus un jautri un aktīvi pavadīt laiku. Kopējais dalībnieku skaits 61.
No 24. -26.septembrim Valkas novada 20 speciālisti kopā ar 27 Valgas apriņķa speciālistiem
iepazinās ar Braslavas (Balkrievija) pašvaldības darbu, piesaistītajām investīcijām un
ieviestajiem Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas starptautiskās sadarbības programmas
līdzfinansētajiem projektiem (slimnīcas rekonstrukcija Braslavā u.c.).
27.septembrī Valkā notika Eiroreģiona „Pleskava, Livonija” starptautiskā konference, kurā
piedalījās 80 Latvijas, Igaunijas un Krievijas Eiroreģiona pašvaldību pārstāvji, Pleskavas un
Daugavpils konsulātu pārstāvji. Valkas novada dome sniedza prezentāciju par realizētajiem un
nākošā programmēšanas periodā plātajiem sadarbības projektiem. Kopumā Eiroreģiona dienas
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pasākumos – konferencē, koncertā, basketbola spēlē, tūrisma speciālistu un jauniešu
organizētajā pasākumā piedalījās 360 dalībnieki no visu triju valstu pašvaldībām.
.foto

Eiroreģiona „Pleskava, Livonija” diena Valkā
29.septembrī sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu uzņemta 36 Vidzemes pašvaldību
speciālistu delegācija, kuras laikā iepazīstinājām ar pašvaldības ieviestajiem 2007. – 2013.gada
projektiem, kā arī delegācija viesojās Valkas novadpētniecības muzejā un SIA „Pepi RER”.
Valkas novadā uzņemtas Latvijas un ārvalstu delegācijas: 14.04.2014 Somijas pašvaldību
delegācija, 16.04.2014 Dobeles pašvaldības delegācija, 07.08.2014 Igaunijas apriņķu vadītāji,
22.08.2014 Baldones pašvaldības delegācija.
7. Nākamā gadā plānotie pasākumi
Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem diviem gadiem.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013 - 2037. gadam vīzija ir, ka Valkas
novads ir cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu
infrastruktūru uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Pašvaldība turpina darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu
pievilcīga gan uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai. 2014.gadā Valkas novadā pašvaldības
ieviestajos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir veikti darbi kopsummā par EUR
2410803,-.
Valkas novada dome 2014.gadā ir strādājusi pie 3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 2
ES Kohēzijas fonda, un 6 Lauku Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (LEADER),
4 Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, 2 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas, 1 Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas un vairākiem
citu programmu līdzfinansētiem projektiem.
Daudz paveikts ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanas jomā.
2014.gadā Valkā pārbūvēja un no jauna izbūvēja 1274.9 m ūdensapgādes tīklus un 1235.8 m
kanalizācijas tīklus, kā arī izbūvēja 2 kanalizācijas sūkņu stacijas.
Ērģemē pārbūvēja un izbūvēja jaunus 2939.9 m ūdensapgādes tīklus un 2009.6 m
kanalizācijas tīklu, kā arī izbūvēja 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tika pārbūvēts artēziskais
urbums "Skola". Kārķos izbūvēja jaunus un pārbūvēja esošos 1319.3 m ūdensapgādes tīklus
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un 728.9 m kanalizācijas tīklus, tika pārbūvētas 2 esošās kanalizācijas sūkņu stacijas un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Valkas novadā 2014.gadā tika izbūvētas 5 jaunas un pārbūvētas 2 esošās kanalizācijas
sūkņu stacijas. Tika pārbūvētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 1 kompl. Tika izbūvēti
un pārbūvēti 5534.1 m ūdensapgādes tīkli. Izbūvēti un pārbūvēti - 3974.3 m kanalizācijas tīkli.
Valkā 2015.gadā tiks izbūvēti 1.200 m ūdensvada un, visticamāk, tiks pārbūvēti 450 m
ūdensvada un 200 m kanalizācijas tīklu. Valkas novadā 2015.gadā tiks izbūvēti 1.650 m
ūdensvada un 200 m kanalizācijas tīkli.
2015.gadā pašvaldība gatavosies ES fondu nākošajam 2014. – 2020. gada
programmēšanas periodam, strādās pie projektu iesniegumu izstrādes, lai iesniegtu ES
programmēšanas perioda 2014. -2020.gadam izsludinātajos struktūrfondu un citu finanšu
instrumentu programmās (Centrālbaltijas, Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības
programmās, LEADER u.c.).2015.gadā tiks izstrādāta jaunā Valkas novada attīstības
programma 2015.- 2022.gadam un jauns Teritorijas plānojums.
2015.gads noteikti būs 2014.gadā daudzu iesākto darbu turpinājums. Pašvaldība turpinās
investēt izglītības jomā - gan infrastruktūras ziņā, gan atbalstot skolu iniciatīvas, kas attiecas
tieši uz mācību darba uzlabošanu. Turpināsim ieguldīt līdzekļus sporta, kultūras, sociālajā un
komunālajā sfērā.
Plānots Valkas centra pārveides projekts, Pedeles upes tālāka tīrīšana, dabas takas izveide
līdz pat Zāģezeram, Varžupītes tīrīšana, tās krastu, kā arī Meža ielas sakārtošana, ēku
siltināšanas projekti.
Strādāsim daudz pie uzņēmējdarbības atbalsta un jaunu ražotņu izveides un darba vietu
radīšanas. Šogad būs vēl daudz vairāk interesantu notikumu kultūrā un izglītībā.
Šajā gadā kaut pavisam nedaudz, tomēr uzlabosies visu Valkas novada domes darbinieku
materiālais stāvoklis, jo jaunajā budžetā mēs to esam izvirzījuši kā galveno prioritāti.
Pašvaldība turpinās strādāt pie tā, lai novads asociētos ar ārkārtīgi interesantu, pievilcīgu
vietu - gan dzīvošanai, gan apmeklējumiem. Tāpat, lai novada kultūras un sporta pasākumu
apmeklētāji gribētu šeit atgriezties atkal un atkal. Daudzas ieceres un darbi ir plānoti tieši
pagastos. Lauku teritoriju attīstība mums ir vienlīdz svarīga kā pilsētas attīstība, pie tā arī
strādāsim.
Darbs turpināsies arī pie ielu, ceļu un iekšpagalmu sakārtošanas.
Tiks uzsākts darbs pie meliorācijas sistēmas sakārtošanas un lauksaimnieciskās ražošanas
aktivitātes veicināšanas, mājražošanas attīstīšanas. Tāpat norisināsies darbs pie tūrisma,
kultūras un sporta pasākumu paplašināšanas un kvalitātes celšanas, kas nozīmēs pienesumu
novada ekonomikai.
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