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Sākot ar 2013.gada 25.aprīĜa Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.6.§.5)
„Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju”, Valkas novada domes darba
grupa veica darbu pie Valkas novada attīstības programmas grozījumiem. Attīstības programmas izstrāde
tika uzsākta 2009.gadā, bet pabeigta 2010.gadā un tajā noteiktie mērėi un Rīcības plāns vairs nav aktuāls
un ir novecojis, daudzi projekti ir uzsākti un realizēti.
Darbs tika organizēts sanāksmju laikā un arī ārpus tām, grozījumu sagatavošanas ietvaros tika
aptaujātas Valkas novada pašvaldības iestādes un novada iedzīvotāji, kas iesniedza jaunas projektu idejas
ar realizācijas termiĦu līdz 2017.gadam. Apkopojot rezultātus tika sagatavoti Valkas novada attīstības
programmas 2010.-2016.gadam Stratēăiskās daĜas grozījumi.
Darba grupas sastāvs:
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Valkas novada domes izpilddirektors
Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājs
Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja vietnieks, Teritorijas plānošanas daĜas vadītājs
Valkas novada Būvvaldes vadītājs
Attīstības un projektu daĜas vadītājs
Vidzemes plānošanas reăiona Teritorijas plānošanas daĜas vadītājs
Valkas novada attīstības programmā 2010.-2016.gadam Stratēăiskajā daĜā tika labotas un
papildinātas vairākas sadaĜas (skatīt pielikumu Nr.2).
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Ievads
Valkas novada attīstības stratēăija ir vidēja termiĦa plānošanas dokuments 2010. – 2016.
gadam, kura mērėis ir parādīt novada nākotnes redzējumu, noteikt attīstības prioritātes, mērėus un
uzdevumus. Pēc pašreizējiem Latvijas Republikas likumdošanas normatīviem, pašvaldību attīstību
plānošanas galvenie dokumenti ir teritorijas plānojums un attīstības programma, kas savstarpēji ir
cieši saistīti un viens otru papildinoši.
Valkas novada attīstības stratēăija 2010. – 2016. gadam ir izstrādāta pamatojoties uz
Valkas novada domes 2009. gada 26.novembrī pieĦemto lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.9
§.7.) „Par Valkas novada attīstības programmas izstrādi”.
Valkas novada attīstības stratēăija tiek orientēta uz stratēăijā izvirzītajām novada
prioritātēm (sakārtota infrastruktūra, cilvēkresursu attīstība, uzĦēmējdarbības attīstība, novērtēts
dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums).
Stratēăijā piedāvātās Valkas novada attīstības prioritātes tika izvirzītas, balstoties uz
esošās situācijas analīzi un budžeta iespējām, tādēĜ visi izvirzītie mērėi ir objektīvi sasniedzami.
Stratēăijas darba grupā tika iekĜauti pašvaldības speciālisti, nevalstisko organizāciju
pārstāvji, iedzīvotāju interešu grupas, uzĦēmēji.
Lai realizētu attīstības stratēăiju nepieciešams piesaistīt pašvaldības, valsts un Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekĜus.
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Izmantotie termini
• Attīstības programma- (saskaĦā ar attīstības plānošanas sistēmas likumu) vidēja termiĦa
(septiĦi gadi) reăionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības
prioritātes.
• Stratēăija – plāns, kurā definēti attīstības virzieni, mērėi un uzdevumi, to sasniegšanas
mehānisms.
• Vīzija- īsi un kodolīgi noformulēts sapnis, plaši popularizēts sauklis, kas sevī ietver
mūsdienu sabiedrības prasības.
• Misija- esamības pamatojums. Apgalvojums, kas, balstoties uz vīziju, definē, ko grib
sasniegt plašākā šī vārda nozīmē. Atbild uz jautājumiem:
o Kādā jomā mēs strādājam?
o Ko visvairāk vērtē novada iedzīvotāji?
o Kas mūs padara īpašus?
• Darbības joma- darbības lauks, kurā pašvaldība veiks virkni saistītu darbību, lai
nodrošinātu novada attīstību.
• Stratēăiskais virziens- darbības jomā noteiktais virziens vai virzieni, kuros novads tiecas ar
mērėtiecīgu pasākumu kopumu.
• Mērėis- darbības virzienā nospraustais sabiedriski nozīmīgais rezultāts.
• Mērėa programma- ir savstarpēji saistītu pasākumu (projektu) kopums nospraustā mērėa
sasniegšanai.
• Projekts- tehnisku un organizatorisku darbību kopums ar konkrētu sākumu un beigām
noteikta programmas soĜa realizācijā.
• Prioritātes – galvenie novada attīstībā sasniedzamie mērėi, kas nodrošinās novada vīzijas
2016. gadam sasniegšanu.
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Stratēăijas pamatprincipi
• Nepārtrauktības un pēctecības princips, kas paredz, ka novada attīstības politikai jābūt
ilglaicīgai un neatkarīgai no īslaicīgas konjunktūras lēmumiem.
• Vienotības princips – mērėu, prioritāšu, rīcības virzienu savstarpējā koordinācija un
papildinātība.
• Interešu saskaĦotības princips - neatkarīgi no zemes īpašuma formas, (valsts, pašvaldības
vai privātpersonas) jebkurai teritorijai ir vienādas iespējas attīstīties. Attīstības rosināšana
un veicināšana ir visas sabiedrības, uzĦēmēju, pašvaldības, nevalstisko organizāciju un
valsts institūciju kopēja atbildība.
• Atklātības princips, kas paredz, ka stratēăijas izstrādāšanas procesā dažādos etapos,
izmantojot pilsētā esošos masu mēdijus, tiek aktīvi iesaistīta sabiedrība un tiek nodrošināts
informācijas un lēmumu pieĦemšanas atklātums.
• Partnerattiecību princips – novada attīstības politiku pašvaldība realizē kopā ar
uzĦēmējiem, sabiedrību, nevalstiskām organizācijām, valsts institūcijām, saskaĦojot arī ar
kaimiĦu un reăiona pašvaldību interesēm.
• Līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības princips, kas nozīmē, ka novada attīstības stratēăijā
paredzēts uzturēt līdzsvaru starp saimniecisko dzīvi un apkārtējo vidi, esošo attīstības
resursu mobilizāciju un taupīgu izmantošanu.
• Koncentrācijas princips – novada attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē
noteiktu prioritāro mērėu sasniegšanai. Investīciju plāns ir virzīts uz aktuālāko vajadzību
risināšanu.
Stratēăija izstrādāta saskaĦā ar:
1. Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiĦa stratēăiskais plānošanas dokuments 2007. 2013.gadam, apstiprināts LR Ministru kabinetā 2006.gada 4.jūlijā, pieĦemot noteikumus Nr.564.
Hierarhiski augstākais vidēja termiĦa attīstības plānošanas dokuments NAP 2007-2013 paredz
valsts izaugsmes mērėi – cilvēka dzīves kvalitātes pieaugumu. NAP 2007-2013 izvirzītais
stratēăiskais mērėis ir izglītība un zināšanas tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloăiskai izcilībai.
• NAP 2007-2013 prioritātes ir:
o izglītots un radošs cilvēks;
o uzĦēmumu tehnoloăiskā izcilība un elastība;
o zinātnes un pētniecības attīstība.
NAP 2007-2013 stratēăiskais mērėis un prioritātes izvēlētas, apzinoties, ka pilnvērtīga atdeve no
NAP darbības laikā veiktajiem ieguldījumiem izglītībā un pētniecībā būs gūstama pēc septiĦu gadu
perioda, bet tehnoloăiskās izcilības sasniegšana un uzturēšana ir nepārtraukti risināms uzdevums.
Mērėi ir izvēlēti, apzinoties, ka plāns jāīsteno ar mūsu rīcībā esošajiem ierobežotajiem resursiem,
koncentrējot pūliĦus dažos prioritāros virzienos. Prioritāšu izvēli noteica nepieciešamība panākt
pārmaiĦas izglītībā, zinātnē un ražošanas struktūrā, lai veidotu stabilu materiālo un intelektuālo
pamatu cilvēku dzīves kvalitātes pakāpeniskam pieaugumam Latvijā.
2. Latvijas Stratēăiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam
Apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada rīkojumu Nr.203 (sēdes protokola izraksts Nr.15 §.54.).
3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija (LIAS) līdz 2030. gadam
Apstiprināta LR Saeimā 2010. gada 10. jūnijā. Stratēăijas pamat uzstādījumi ir laimīgs cilvēks
labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība,
sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.
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4. Vidzemes plānošanas reăiona attīstības programma 2007.-2013.gadam
Vidzemes plānošanas reăiona attīstības programma (2007.-2013.gadam) ir vidēja termiĦa reăiona
plānošanas dokuments, kas nacionālā līmenī ir noteikts kā reăionālās politikas dokuments.
Vidzemes plānošanas reăiona attīstības programmas izstrādes vispārīgais mērėis ir veicināt
reăiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti
un nodrošinot reăiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. Vidzemes plānošanas reăiona
attīstības programma sastāv no divām daĜām. Šis dokuments ietver pirmo daĜu, kurā veikta esošās
situācijas analīze, kas noslēdzas ar reăiona stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID)
analīzi. Otrajā daĜā noteikta Vidzemes plānošanas reăiona attīstības vīzija, nosprausti attīstības
mērėi un rīcības virzieni to sasniegšanai.
5. Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojums 2007.-2027.gadam
Attīstības perspektīvā ir atspoguĜota Vidzemes reăiona vēlamā telpiskā struktūra ilgtermiĦā – 20
gadu perspektīvā. 2010.gadā notiek Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojuma grozījumu
izstrāde. Telpiskās struktūras plāna mērėis ir izstrādāt vēlamo telpisko struktūru Vidzemes
reăionam, pamatojoties uz Vidzemes attīstības programmā formulēto stratēăiju, ilgtermiĦa
nākotnes redzējumu vīziju un Ħemot vērā augstāku plānošanas līmeĦu vīzijas un attīstības
vadlīnijas. Vēlamajai telpiskajai struktūrai jānodrošina reăiona iedzīvotājiem optimāla dzīves vide,
iespējas atrast darbu savā reăionā, baudīt daudzveidīgo un augstvērtīgo atvērto telpu - lauku vidi.
Tas sastāv no telpiskās struktūras apraksta, telpiskās attīstības perspektīvas, vadlīnijām, vides
pārskata un ainavu novērtējuma un to izmantošanas raksturojuma.
6. Valkas novada teritorijas plānojums
Valkas novada teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums,
kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atĜautā) izmantošana un
izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiĦa perspektīvu uz 12 gadiem. Teritorijas plānojums ir
izstrādāts un stājies spēkā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Valkas
novada teritorijas plānojums ir publiski pieejams dokuments. Tas ir praktiskas vadības un kontroles
līdzeklis turpmākai novada attīstībai:
• pašvaldība plānojumu lietos, sagatavojot un izvērtējot projektus;
• projektu pieteicēji un kapitāla ieguldītāji lietos plānojumu, lai izvērtētu savu projektu
atbilstību pašvaldības attīstības mērėiem;
• zemes īpašnieki lietos plānojumu, lai izvērtētu savu īpašumu nākotnes attīstības
iespējas;
• ārzemju investori lietos plānojumu kā informācijas avotu par Valkas novada nākotnes
attīstības iespējām un nosacījumiem;
Plānojums kalpos kā garants investīciju piesaistei, uzĦēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu
radīšanai.
7. SaskaĦā ar kaimiĦu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem
Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas (RAPLM) izstrādātajām vadlīnijām pašvaldību
integrēto attīstības programmu izstrādei.
8. Stratēăija izstrādāta sadarbībā ar Reăionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju un
Vidzemes plānošanas reăiona attīstības padomi.
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Latvijas attīstības plānošanas sistēma
Diagramma Nr.1
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Plānošanas sistēma Valkas novadā
Diagramma Nr. 2
Plānošanas sistēma
Valkas novadā

Valkas novada
attīstības
programma
2010.2016.gadam

Pārskats par esošo
situāciju;
Stratēăija 2010. –
2016. gadam;
Rīcību
(investīciju)
plāns 2010. – 2013.
gadam;
Pārskats par publisko
apspriešanu;
Ieviešanas
uzraudzības plāns.

Valkas
novada
pašvaldības un
struktūrvienību
iestāžu
plānošanas
dokumenti

Valkas novada
teritorijas
plānojums
2010.2022.gadam

Izglītības iestāžu attīstības plāni; Valkas – Valgas tūrisma
attīstības un mārketinga stratēăija 2006. – 2016. gadam; Valgas
– Valkas pilsētas attīstības stratēăija 2006. – 2013. gadam;
Valkas – Valgas kopējais izglītības, kultūras un sporta attīstības
plāns 2006. – 2013. gadam; Valkas pilsētas izglītības stratēăija
2005. – 2015. gadam; Valkas novadpētniecības muzeja Krājuma
politika 2010. - 2014. gadam; Valkas novadpētniecības muzeja
Komunikācijas politika 2010. - 2014. gadam; Valkas
novadpētniecības muzeja Pētniecības darba politika 2010. 2014. gadam; Valkas novadpētniecības muzeja Vidēja termiĦa
attīstības stratēăija 2010. – 2014. gadam; Kultūras nama darba
gada plāns; Valkas novada bibliotēkas gada plāns.

Valkas novada pašvaldības budžets
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Valkas novada vērtības
Diagramma Nr. 3

INFRASTRUKTŪRA

UZĥĒMĒJDARBĪBA

NOVADA
VĒRTĪBAS

IEDZĪVOTĀJI

DABA UN
KULTŪRVĒSTURE
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Valkas novada vīzija, misija, prioritārie virzieni

Vīzija
Valkas novads – cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar
kvalitatīvu infrastruktūru uzĦēmējdarbībai un dzīvošanai ZiemeĜvidzemē.

Misija
Valkas novads ir Latvijas ZiemeĜu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzĦēmējdarbības attīstībai,
radošai darbībai un izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju, novērtētām
un aizsargātām dabas vērtībām.

Prioritārie virzieni
1. Cilvēkresursu attīstība;
2. Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3. UzĦēmējdarbības attīstība;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
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Mērėi (M) un Uzdevumi (U)
PRIORITĀTE 1: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
Pasākums 1: Izglītības pieejamība
M1: Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža garumā.
Uzdevumi:
U1: Attīstīt un pilnveidot visa veida formālās izglītības pieejamību;
U2: Dažādot esošās un veidot jaunas izglītības programmas;
U3: Ieguldīt resursus pedagogu konkurētspējas un kvalifikācijas paaugstināšanai;
U4: Veicināt augstākās izglītības pieejamību;
U5: Attīstīt profesionālo izglītību sadarbībā ar Valgas profesionālās izglītības centru;
U6: Veicināt bērnu un jauniešu ārpusstundu aktivitāšu nodarbības;
U7: Nodrošināt un dažādot neformālo izglītību visu vecuma grupu iedzīvotājiem;
U8: Pilnveidot brīvprātīgā darba un brīvā laika jēgpilnas pavadīšanas iespējas;
U9: Veicināt mūžizglītības pieejamību;
U10: Nodrošināt iedzīvotājus ar daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras programmu;
U11: Iesaistīt iedzīvotājus pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā;
U12: Veicināt ciešu sadarbību ar Igauniju, lai nodrošinātu audzēkĦu skaitu un iespējas;
U13: Sadarbojoties novada izglītības iestādēm veikt sistemātisku un racionālu resursu
izmantošanu;
U14: Attīstīt visa veida izglītības iestāžu infrastruktūru, veidot drošu un sakoptu apkārtējo
teritoriju.
Pasākums 2:Kultūras attīstība:
M2: Aktīva kultūras dzīves veidošana
Uzdevumi:
U1: Organizēt pārrobežu kultūras pasākumus un aktivitātes;
U2: uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru;
U3: veidot ārpustelpu atpūtas un izklaides vietas;
U4: iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un labiekārtot kultūras iestāžu apkārtējo teritoriju;
U5: attīstīt un pilnveidot muzeja darbību;
U6: ieguldīt resursus jaunu izstāžu zāĜu veidošanā;
U7: ieguldīt resursus bibliotēku attīstība.
Pasākums 3:Sporta iespēju attīstība:
M3: Sporta infrastruktūras pilnveidošana un uzturēšana
Uzdevumi:
U1: Jāveicina sadarbība sporta norišu organizēšanā dažādos sporta veidos;
U2: Veidot jaunus sporta laukumus;
U3: Uzturēt esošo sporta infrastruktūru.

Valkas novada dome
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Pasākums 4:Veselības aprūpe:
M4: Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpe.
Uzdevumi:
U1: Veicināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) pieejamību;
U2: Veicināt draudzīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
U3: Veicināt sadarbību ar Valgas slimnīcu.
Pasākums 5:Sociālie pakalpojumi:
M5: Pieejami sociālie pakalpojumi.
Uzdevumi:
U1: Izveidot multifunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Valkā;
U2: Pilnveidot mājas aprūpes pakalpojumus;
U3: Piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekĜus centru izveidei;
U4: Veicināt sabiedrības iesaisti sociālo pakalpojumu nodrošināšanā (NVO u.c).
Pasākums 6:Nodarbinātība:
M6: Darbaspējīgo vecuma cilvēku nodarbinātības veicināšana.
Uzdevumi:
U1: Veicināt uzĦēmējdarbības attīstību;
U2: Radīt labvēlīgu vidi uzĦēmējdarbības uzsākšanai;
U3: Iesaistīt darba tirgū sociālā riska grupu;
U4: Radīt atbilstošas un elastīgākas pārkvalificēšanās iespējas;
U5: Izveidot jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas informācijas sistēmas;
U6: Veicināt jauniešu nodarbinātību.
PRIORITĀTE 2: SAKĀRTOTA NOVADA INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI
Pasākums 7:Transporta infrastruktūra:
M7: Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās izmantošana, kvalitatīvu autoceĜu
nodrošināšana.
Uzdevumi:
U1: Sakārtot tranzīta kustību Valkas pilsētā;
U2: Palielināt melnā seguma autoceĜu īpatsvaru Valkas novadā;
U3: Uzlabot satiksmes drošību;
U4: Izbūvēt veloceliĦus;
U5: Saglabāt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību.
Pasākums 8:Vides infrastruktūra:
M8: Attīstīta kvalitatīva vides infrastruktūras pieejamība un izmantošana.
Uzdevumi:
U1: Uzlabot sabiedrisko pakalpojumu pieejamību nodrošinot kvalitatīvu ūdenssaimniecību;
U2: Izveidot un uzturēt rekreācijai izmantojamo ūdens resursu infrastruktūru;
U3: Palielināt atkritumu šėirošanas iespējas;
U4: Labiekārtot dzīvojamo rajonu teritorijas;
U5: Veikt kapu labiekārtošanas darbus;
U6: Veidot teritorijas, kas piemērotas brīvdabas pasākumu rīkošanai;
U7: Uzstādīt vienotas norādes zīmes, afišu stendus.
Valkas novada dome
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Pasākums 9:Izglītības infrastruktūra:
M9: Attīstīta un kvalitatīva dažādu veidu izglītība Valkas novadā.
Uzdevumi:
U1: Labiekārtot un renovēt izglītības iestādes;
U2: Uzlabot materiāli tehnisko bāzi;
U3: Attīstīt augstākās izglītības pieejamību.
Pasākums 10:Enerăētikas infrastruktūra:
M10: Liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara izmantošana siltumenerăijas nodrošināšanā un
augsta energoefektivitāte patērētāju sektorā.
Uzdevumi:
U1: Uzlabot ielu apgaismojumu;
U2: Veikt energoefektivitātes paaugstināšanu sabiedriskajā un dzīvojamā sektorā;
U3: Palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvaru;
U4: Atjaunot siltumtrases un izbūvēt jaunus atzarus;
U5: Nodrošināt drošu siltumapgādi;
U6: Samazināt siltuma zudumus, kurināmā patēriĦu, izmešu daudzumu.
Pasākums 11:Sociālo pakalpojumu infrastruktūra:
M11: Attīstīti sociālie pakalpojumi.
Uzdevumi:
U1: Attīstīt un paplašināt esošos sociālos pakalpojumus;
U2: Izveidot jaunus alternatīvo sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas centrus;
U3: Veidot higiēnas centrus ( pirti u.c.) .
PRIORITĀTE 3: UZĥĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA NOVADĀ
Pasākums 12:Ražošanas un pakalpojumu attīstība:
M12:Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību.
Uzdevumi:
U1: Veicināt uzĦēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību;
U2: Veicināt pašvaldības sadarbību uzĦēmējdarbības jomā ar citām pašvaldībām Latvijā
un ārzemēs;
U3: Veicināt jaunu konkurētspējīgu un inovatīvu produktu ražošanas attīstību;
U4: Veicināt daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības attīstību;
U5: Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību;
U6: Atbalstīt kvalitatīvu un inovatīvu tūrisma produktu izveidi.
PRIORITĀTE 4: NOVĒRTĒTS DABAS KAPITĀLS UN SAGLABĀTS KULTŪRVĒSTURISKAIS
MANTOJUMS
Pasākums 13:Kultūrvēsturiskās teritorijas:
M13: Sakoptas un saglabātas kultūrvēsturiskās teritorijas un pieminekĜi.
Uzdevumi:
U1: Apzināt un veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
U2: Veicināt kultūrtūrisma attīstību.
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Pasākums 14:Dabas kapitāls:
M14: Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to
atjaunošanās spējas.
Uzdevumi:
U1: Saglabāt, paplašināt un ilgtspējīgi izmantot novada dabas kapitālu;
U2: Integrēt dabas kapitāla izmantošanas sektoru citos sektoros;
U3: Apzināt dabas resursu piesārĦojuma avotus un veicināt to novēršanu;
U4: Saglabāt Īpaši Aizsargājamās dabas teritorijas.

Valkas novada dome
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Funkcionālās ietekmes zonas
Baltijas jūras reăionā – Latvija/Igaunija (Valka/Valga) - autotransporta un dzelzceĜa tranzīta
koridors
• A3 - E264 – VIA „Hanseatica” ;
• DzelzceĜš, nākotnē arī Rail Baltica – Helsinki – Berlīne;
• City Twin;
• Sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju.
Latvijā – ZiemeĜvidzemes kultūras un sporta centrs
• Starptautiski kultūras pasākumi;
• Moderns stadions ar šautuvi, sporta halles;
• Starptautiska sporta aktivitāšu rīkošanas vieta;
• Rūpniecības un loăistikas centrs.
Latvijā –mežsaimniecības un kokapstrādes attīstības iespēju teritorija
• 62 % meži;
• Vijciema čiekurkalte;
• Priežu sēklu audzētava.
Latvijā – Vidzemes pārrobežu sadarbības centrs
• Valkas – Valgas sekretariāts;
• Izglītības iestādes;
• Kopīgas kultūras un sporta norises;
• Kopīgs tūristu apmeklētāju centrs.
Vidzemes plānošanas reăionā
• Valkas – Valgas pārrobežu sadarbības centrs;
• Valkas – Valgas sekretariāts;
• VIA „Hanseatica” un Tour de LatEst;
• Pakalpojumu centrs (izglītības, kultūras, sporta);
• Vieta inovāciju īstenošanai.

Valkas novada dome
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Valkas novada sasniedzamie rezultāti, rezultatīvie
rādītāji
Rādītājs

Bāzes
gads

Indikators

2016.gadā
sasniedzamais
rezultāts

Situācija uz
01.01.2013

Iedzīvotāju skaits

2010

10568

Iedzīvotāju dabiskā kustība

2009

Dzimstība– 60
Mirstība - 141

Palicis nemainīgs 10196
salīdzinājumā ar Pilsonības un
01.01.10
migrācijas
lietu pārvalde
(PMLP)
Izlīdzinājies
Dzimstība–
dzimstības
un 125
mirstības līmenis
Mirstība – 166
Valkas
novada dome

1.Cilvēkresursu attīstība

2.Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi
AutoceĜi

2010

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

saglabāts esošais
līmenis, asfaltēti
ceĜi, kas savieno
novada centrus

Ielu infrastruktūras struktūra

2010

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

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

Ūdensapgādes infrastruktūra

2010

65%
iedzīvotāji 80 % iedzīvotāji
nodrošināti
ar nodrošināti
ar
centralizēto
centralizēto
Valkas novada dome

No
jauna
noasfaltēts
0,7 km Turnā
Uz Kārėiem
tiek asfaltēts
P 24
Valkas
novada dome
No
jauna
noasfaltēts 1
km
ielas
Stepu ciemā
Rekonstruētas
: 5 km
Izbūvēti jauni
ūdensapgāde
s tīkli 11,25
km,
jauni
kanalizācijas
tīkli 8,78 km;
Rekonstruēti
kanalizācijas
tīkli 3,79 km.
Rekonstruēts
kanalizācijas
spiedvads
0.36km Valkā
Valkas
novada dome
78%
Valkas
novada dome
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ūdensapgādes sistēmu

Kanalizācijas infrastruktūra

2010

ūdensapgādes
sistēmu
68%
iedzīvotāji 80 % iedzīvotāji 76%
nodrošināti
ar nodrošināti
ar Valkas
centralizēto
centralizēto
novada dome
kanalizācijas sistēmu
kanalizācijas
sistēmu

3.UzĦēmējdarbības attīstība
Iedzīvotāju skaits darbaspējas 2009
vecumā
2010

6927
6826

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2009

343 LVL

Bezdarba līmenis, %

01.01.
2009
01.01.
2010

412/5,05

2009

-0,144

Attīstības indekss

Ekonomiski aktīvo uzĦēmumu 2009
skaits
2011

1075 /15,5

587
624

20 % pieaugums

Pilsonības un
imigrācijas
lietu pārvalde:
2011.gadā –
6671,
2012.gadā –
6541
20 % pieaugums
Valkas
novada dome
2009.gadā:
2354879
LVL/darbaspēj
as
2012.gadā:
2226057,74
LVL/darbaspēj
as
vecuma
iedzīvotājiem
Samazinājies līdz Uz
01.01.
4%
2013 novadā
ir 752, kas ir
13,4%
no
darbaspējas
vecumā
esošiem
Nodarbinātība
s
valsts
aăentūra
Sasniegt 0,5
07.04.2009.
MK not.Nr.319
"Noteikumi
par teritorijas
attīstības
indeksa
aprēėināšana
s kārtību un tā
vērtībām":
2011.
gadā - -0,563
650
Centrālās
statistikas
pārvaldes
datu bāze

Valkas novada dome
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4.Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Ūdens kvalitāte
2009
Gauja
Gauja
Ekoloăiskā kvalitāte - Ekoloăiskā
Virszemes ūdens resursi
laba
kvalitāte - laba
(upes)
Pedele
Pedele
Ekoloăiskā kvalitāte - Ekoloăiskā
vidēja
kvalitāte - laba

Latvijas Vides,
ăeoloăijas un
meteoroloăija
s
aăentūra
(LVĂMA)

Seda
Seda
Ekoloăiskā kvalitāte - Ekoloăiskā
laba
kvalitāte - laba
Vija
Vija
Ekoloăiskā kvalitāte - Ekoloăiskā
vidēja
kvalitāte - laba

Dzeramais ūdens

2009

(Valka,
Vijciems)
Dzelzs – 0,02 mg/l
Mangāns - < 0,04 mg/l
(Lugaži,
Stepi,
Ērăeme)
Dzelzs – 0,2 - 4 mg/l
Mangāns -0,04 – 0.09
mg/l

2009

BSP5 - 25 mg/l

(pazemes ūdens resursi –
ūdensapgāde centralizētā)

NotekūdeĦi

Atbilstība Ministru
kabineta
2003.gada
29.aprīĜa
noteikumu Nr.235
„Dzeramā ūdens
obligātās
nekaitīguma
un
kvalitātes
prasības,
monitoringa
un
kontroles kārtība”
prasībām
Dzelzs – 0,02 mg/l
Mangāns - < 0,04
mg/l

(Valka,
Vijciems,
Kārėi,
SēĜi)
Dzelzs – 0,02
mg/l;
Mangāns - <
0,04 mg/l

Atbilstība
Valkas
22.01.2002. MK novada dome
ĖSP - 125 mg/l
noteikumu Nr.34
"Noteikumi
par
Suspendētās vielas - < piesārĦojošo vielu
35 mg/l
emisiju
ūdenī"
prasībām
BSP5 - 25 mg/l
ĖSP - 125 mg/l
Suspendētās

Valkas novada dome
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PeldūdeĦi

2009

Atkritumu apsaimniekošana

2009

Bioloăiskā daudzveidība

2009

Kultūrvēsturiskais mantojums

2010

vielas - < 35 mg/l
PeldūdeĦi (iedzīvotāju Peldvietas
Valka
apmeklētākie-15)
labiekārtotas
s
novada
dome
Kopējais
Kopējais
apglabāto Kopējais
apglabāto
atkritumu daudzums – apglabāto
atkritumu
atkritumu
14 376.28 m3 (90%)
daudzums –
Kopējais
šėiroto daudzums
10343 m3
atkritumu apjoms – (80%)
3
Kopējais šėiroto (79 %)
1 604.44 m (10%)
atkritumu apjoms
Kopējais
(20%)
šėiroto
atkritumu
apjoms
–
2808,58 m3
(21 %)
SIA „ZAAO”
Īpaši
aizsargājamo
Valkas
dabas
teritoriju
novada dome
īpatsvars
mikroliegumu skaits
Mežu platība
(Lauksaimniecības
zemju platība)
Valsts nozīmes – 21
Saglabāti esošie Valsts
Vietējās nozīmes – 12 kultūrvēsturiskie
kultūras
Novada nozīmes - 12
pieminekĜi
pieminekĜu
aizsardzības
inspekcija
(VKPAI)

Valkas novada dome
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Valkas novada stiprās un vājās puses, iespējas un
draudi
Stiprums
Vājums
• Stabili lauksaimniecības, mežizstrādes un • Augsts bezdarba līmenis.
kokapstrādes uzĦēmumi, plaši attīstīta • Mazs ražošanas uzĦēmumu skaits.
tirdzniecības

un

pakalpojumu • Nav gāzes vads.

infrastruktūra.

• Neapmierinošs

• Pilsētas izdevīgais novietojums Vidzemes
reăionā,

reăionālo

institūciju

autoceĜu

un

ielu

tehniskais stāvoklis.

centru • Nepietiekoši nodrošināts sabiedriskais

izvietojums Valmierā.

transports.

• Kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas • Tehniski novecojusi ūdensvada sistēma,
no pirmsskolas līdz augstskolai, mākslas, • Dažviet neattīrīti sadzīves notekūdeĦi
mūzikas un sporta skolas.
ieplūst mazās upītēs.
• Kvalitatīvi darbojas pašvaldības uzĦēmumi, • Piepilsētas meži piegružoti ar sadzīves
pārskatāmi organizēta pārvaldes struktūra,
atkritumiem.
profesionāls administrācijas darbs un • Dzīvojamo ēku sliktais stāvoklis, nav
kvalificēti darbinieki.
nosiltinātas.
• ES standartiem atbilstošs dzeramais ūdens • Nav veloceliĦi.
pilsētā.
• Slimnīcā tikai viena nodaĜa.
• Kvalitatīva sporta infrastruktūra un • Trūkst sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar
daudzpusīga sporta veidu attīstība,
īpašām
vajadzībām,
demenci,
modernas sporta ēkas un stadions.
• Pietiekoši

attīstīta

kultūras

alcheimera un parkinsona slimībām.
iestāžu

infrastruktūra pilsētā un visu pagastu
teritorijās, plašs piedāvāto iespēju spektrs
(deju kolektīvi visiem vecumiem, koris,
pašdarbnieku

teātri

u.c.)

spēcīga

kultūrizglītības sistēma.
• Ir

pietiekošs

ăimenes

ārstu

skaits,

neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP).
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• Ir

nodrošināti

institucionālie

sociālās

aprūpes pakalpojumi bez vecāku gādības
palikušiem bērniem un veciem cilvēkiem.
Iespējas
• Attīstīt darbojošos un izveidot jaunus
lauksaimniecības,

kokapstrādes

un

citus uzĦēmumus.

Draudi
• Ekonomiskā krīze pasaulē.
• ainavas degradēšana nepārdomātas
mežu apsaimniekošanas rezultātā.

• Valkai attīstīties kā reăionālas nozīmes
centram.

• Kultūrvēsturisko

vērtību

bojāeja

līdzekĜu trūkuma un neapzinīgas

• Kopā ar Valgu kĜūt par ekonomisko
centru,

kas

izmanto

ăeogrāfiskās

atrašanās priekšrocības atrodoties uz
robežas.

darbības rezultātā.
• Paaugstinātas bīstamības objektu
atrašanās pilsētas teritorijā.
• Kvalitatīva

• KĜūt par nozīmīgu autoceĜu krustpunktu
un dzelzceĜa mezglu.
• Piedāvāt

tūrisma

uzlabojot

darbaspēka

un

inteliăences aizplūšana no novada.
• Budžeta līdzekĜu trūkuma dēĜ nebūtu

pakalpojumus,

sabiedriskās

apkalpes

iespējas

nodrošināt

sociālo

pakalpojumu ilgtspēju.

infrastruktūru.
• Piesaistīt ES programmu un citu
ārvalstu finansējumu novada attīstībai.
• veidot

pievilcīgu

ainavu,

sakopjot

mežus un zaĜās zonas.
• Veicināt uzĦēmējdarbību, lai atgrieztos
novadā uz ārzemēm izbraukušie.
• Veicināt

energoefektivitātes

pasākumus.
• Uzlabot

izglītības

un

kultūras

pieejamību un kvalitāti.
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Stratēăijas kopsavilkums
Valkas novads ir izveidots 2009. gada 1. jūlijā teritoriālās reformas rezultātā. Novads
izstieptā formā atrodas Latvijas ziemeĜaustrumos, Vidzemes reăionā. Novadā ietilpst Valkas pilsēta
un Ērăemes pagasta, Kārėu pagasta, Valkas pagasta, Vijciema pagasta un Zvārtavas pagasta
teritorijas.
Robežojas ar Igaunijas Republiku, Naukšēnu novadu, Burtnieku novadu, Strenču novadu,
Smiltenes novadu un Apes novadu.
Valkas novads ăeogrāfiski izvietojies izdevīgā vietā – pie Igaunijas Republikas robežas,
kas ir laba iespēja ekonomiskai attīstībai.
Novada centrs ir Valkas pilsēta, kurā atrodas lielākā daĜa Latvijas valsts iestāžu. Attālums
līdz Republikas nozīmes pilsētai - Valmierai ir 50 km, Rīgai – 170 km.
Valkas novada attīstības pamatā ir vēsturiskais un ăeogrāfiskais faktors. Vēsturiski Valkas
novada centrs Valka ir bijis rajona centrs, kur atrodas valsts iestādes. Valkas pilsētā, Valkas
pagastā un Ērăemes pagastā padomju laikos atradās armijas daĜas un šeit netika būvētas lielas
rūpnīcas. Tagad Valka attīstās kā novada centrs, kur darbojas valsts iestādes, nedaudz ražošanas
uzĦēmumi, pieejama visu līmeĦu izglītības apguves iespējas.
Attīstībā būtiska nozīme ir ăeogrāfiskam faktoram, kas raksturo teritoriju, kurā novads
ietverts. Novada lauku teritoriju aizĦem 62 % meži, kas ir pamats mežsaimniecības un
kokapstrādes attīstībai novadā. Otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, galvenokārt piena
lopkopība, graudkopība un kartupeĜu audzēšana. Blakus tradicionālām nozarēm, Valkas novadā
tiek audzētas savvaĜas govis, ir briežu dārzs.
Atrašanās pie Igaunijas robežas pēdējos gados ir pamatā ES pārrobežu sadarbības
programmu finansējuma piesaistei novada attīstībai. Ir ieviesti projekti un turpinās ES finansējuma
piesaiste vides, tūrisma un infrastruktūras sakārtošanā.
Valkas novadā ražošana un saimnieciskā darbība notiek saskaĦā ar dabas un vides
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, attīstības pamatā ir ievēroti interešu saskaĦotības un
partnerattiecību principi – sadarbība starp pašvaldību, uzĦēmējdarbības pārstāvjiem un sabiedrību.
Novada attīstība tiek balstīta uz:
• Attīstītu infrastruktūru - ietver novada pieejamību dažādu iespēju cilvēkiem, sabiedriskā un
publiskā transporta kustības loăistiku, kvalitatīvas dzīves un darba vides pieejamību;
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• Ekoloăisko ilgtspēju – dabiskās vides nozīmes apzināšanās, kas maina attiecības starp
cilvēku un apkārtējo vidi, veicinot veselīga dzīves veida un ilgtspējīgas fiziskās vides
nodrošinājumu – videi draudzīgu saimniekošanu, ūdensapgādes un notekūdeĦu
apsaimniekošanas, siltumapgādes sistēmu kvalitāti un efektivitāti;
• Vizuālo pievilcību – būvniecība, ražošana un cita saimnieciskā darbība notiek, respektējot
ainavisko vidi un tās kvalitātes.
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Valkas novada telpiskās attīstības struktūra

Attēls Nr.1. Avots: Valkas novada dome

Novada ekonomiskās izaugsmes svarīgākās vērtības ir novadā dzīvojošie un strādājošie
cilvēki, novada uzĦēmumi, dabas un kultūrvēsturiskais vērtības, pieejama un kvalitatīva
inženiertehniskā infrastruktūra.
Izstrādājot attīstības stratēăiju tika izstrādātas četras prioritārās darbības jomas, lai
veicinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību:
1. Cilvēkresursu attīstība;
2. Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3. UzĦēmējdarbības attīstība;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
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Valkas novads reăionālā skatījumā
Valkas pilsēta pēc Vidzemes plānošanas reăiona teritorijas plānojuma ir definēta kā
reăionālās nozīmes attīstības centrs.
Valka attīstās kā reăiona nozīmes administratīvo pakalpojumu centrs un ir
uzĦēmējdarbības, nodarbinātības un daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas centrs, sniedz arī
valsts un reăiona līmeĦa pakalpojumus. Nodrošina ar darba vietām ne tikai pilsētniekus, bet arī
apkārtējo lauku teritoriju iedzīvotājus.
Valka kā reăionālās nozīmes attīstības centrs attīstās kā:
• Administratīvo pakalpojumu centrs un nozīmīgs ekonomisks un pakalpojumu centrs
apkārtējām lauku teritorijām, attīstot trūkstošos valsts reăionālo iestāžu pakalpojumus;
• Latvijā un reăionā vienīgā robežpilsēta uz Latvijas – Igaunijas robežas, kopā ar Valgas
pilsētu attīsta kopīgus sadarbības projektus „divas valstis – viena pilsēta” – ir kā reăiona
ZiemeĜu vārti uz Igaunijas Republiku;
• Valka – Valga cieši sadarbojoties, nākotnē attīstās kā transporta, loăistikas un pārrobežu
sadarbības centrs;
• Sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Tartu Universitāti attīsta augstākās izglītības apguves
iespējas.
ZiemeĜvidzemes kultūras un sporta centrs – Valkas pilsētā ir Vidzemē modernākā
šautuve, stadions un sporta halles. Valkas novadpētniecības muzejs, kurā darbojies J. Cimze.
Renovēts kultūras nams, kurā tiek organizēti starptautiska mēroga pasākumi. Unikāla zemnieku
sēta „Ielīcas”, kurā ietilpst šim novadam raksturīgu celtĦu pilns komplekss. Vijciema čiekurkalte,
kas ir viena no vecākajām Latvijā. Vijciema baznīca ar koka dēlīšu apšuvumu.
ZiemeĜvidzemes pārrobežu sadarbības centrs – Valkas/Valgas sekretariāts, labas
prakses piemērs pārobežu projektu īstenošanā.
Mežsaimniecības un kokapstrādes attīstības iespēju teritorija. – 62% no Valkas
novada teritorijas aizĦem meži.
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Kopīgas intereses ar kaimiĦiem
Valkas novada teritorija neaprobežojās tikai ar administratīvajām robežām. Sadarbība, kas
tiek veikta ar apkārtējām teritorijām ietekmē, gan pašu novada attīstību, gan tajā dzīvojošo
iedzīvotāju dzīvesveidu.
Valkas novada administratīvā teritorija robežojas ar Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku,
Naukšēnu novadu un Igaunijas Republiku. Kopīgas intereses teritoriju attīstības plānošanā
izpaužas kopīgu programmu, rīcības plānu, projektu izstrādē un īstenošanā ne tikai novadu, bet arī
pilsētu kontekstā.
Valkas novada specializācija
Valkas novada attīstības profils balstās uz pārrobežu sadarbību un mežu resursiem.
Robeža ar Igaunijas Republiku un ciešā sadarbība ar dvīĦu pilsētu Valgu, Ĝauj attīstīt gan pilsētas,
gan pagastu infrastruktūru.
Mežsaimniecība un mežistrāde - novads ir viens no mežainākajiem Latvijā, jo 62 % no
lauku teritorijas ir meži, kas arī nosaka tā attīstību par valsts mēroga mežsaimniecības un
kokapstrādes centru. Novadā ir vairāki kokapstrādes uzĦēmumi SIA “Valhalla”, SIA „Prestižs”, SIA
„Vārpa”, SIA „Valkas Meži”, SIA “Cellīši un Partneri”, kas rada priekšnoteikumus uzĦēmējdarbības
attīstībai.
Lauksaimniecība – ir otra attīstītākā nozare un lauksaimniecībā izmantojamā zeme
aizĦem 26,4 % no novada lauku teritorijas. Galvenokārt graudkopība, kartupeĜu ražošana un piena
lopkopība. Valkas novadā tiek audzētas arī savvaĜas govis un brieži, kas rada priekšnoteikumus
saskaĦotai uzĦēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās.
Nozīmīgas uzĦēmējdarbības nozares novadā ir arī metālapstrāde, ėīmisko produktu
ražošana, koka izstrādājumu un mēbeĜu ražošana.
Valkas novada teritorija ir piemērota uzĦēmējdarbības attīstībai, nodrošinot jaunajiem un
esošajiem uzĦēmējiem nepieciešamo infrastruktūru.
Saglabāt un pilnveidot Valku kā reăiona nozīmes attīstības centru. Valka ir pievilcīga
mazpilsēta Vidzemes ziemeĜos ar nozīmīgu ceĜu infrastruktūru.
Valka pazīstama kā dvīĦu pilsēta ar Valku – Valgu „viena pilsēta – divas valstis”.
ĥemot vērā Valkas novada specializāciju un Vidzemes plānošanas reăiona kopējās
attīstības tendences nākotnē svarīgi būs veidot stabilas funkcionālās saites ar kaimiĦu novadiem
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un Igaunijas Republiku (īpaši Valgas apriĦėi) inovāciju un uzĦēmējdarbības veicināšanas jomā un
kokapstrādes rūpniecības attīstīšanā.
Valkas novadam ir liels potenciāls, valsts un reăiona nozīmes sabiedrisko pakalpojumu,
izglītības, komercdarbības un sporta, kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstīšanā.
Valkas novada resursu daudzveidība Ĝauj attīstīt:
• augstu dzīves vides kvalitāti esošajās apdzīvotās vietās;
• reăiona nozīmes sporta, kultūras un atpūtas aktivitātes organizējošo pakalpojumu un to
nodrošinošo objektu izbūvi;
• reăiona nozīmes sabiedrisko pakalpojumu un to nodrošinošo objektu izbūvi;
• reăionālas nozīmes tirdzniecības pakalpojumus;
• vietējā un starptautiskā tūrisma, izklaides, aktīvās atpūtas pakalpojumus.
Valkas pilsēta atrodas uz svarīgas transporta maăistrāles, pilsētu šėērso autoceĜš E264/A3,
kas savieno ES dalībvalstis ar Krieviju. Valkas pilsēta ir vieta, kur var nodrošināt tranzīta
pārvadājumu servisa pakalpojumus. Sekmēs apdzīvoto vietu sasniedzamību un veicinās
uzĦēmējdarbības attīstību, kas nodrošinās kvalitatīvu pagastu un pilsētas infrastruktūras attīstību.
KaimiĦu novadiem tiks sniegta kvalitatīvas infrastruktūras pakalpojumi. ěaus ērti un viegli
nokĜūt Igaunijas Republikā, atvieglos preču pārvadāšanu.
1. Kopīgas intereses ar visiem kaimiĦu novadiem
• CeĜu infrastruktūras sakārtošana;
• Tūrisma produktu izstrāde;
• Dabas resursu izmantošana;
• Sabiedriskā transporta sakārtošana;
• Izglītības, kultūras un sporta pasākumu kopīga rīkošana.
1.1 Ar Apes novadu
• Gaujas labiekārtošana ūdenstūrismam – atpūtas vietu ierīkošana, maršrutu izstrāde;
• AutoceĜš „ZiemeĜu stīga”.
1.2 Ar Smiltenes novadu
• Vienotu tūrisma maršrutu izstrāde;
• Velomaršrutu izveide;
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• Kopīga kultūras un sporta pasākumu organizēšana;
• Bibliotēku sadarbība.
1.3 Ar Strenču novadu
• Kopīga kultūras un sporta pasākumu organizēšana;
• Izglītības pārvaldība;
• Būvvalde;
• Bibliotēku sadarbība.
1.4 Ar Burtnieku novadu
• Vides aizsardzības plānu izstrāde;
• Dabas tūrisma attīstība.
1.5. Ar Beverīnas novadu
• Vides aizsardzības plānu izstrāde;
• Dabas tūrisma attīstība.
1.6 Ar Naukšēnu novadu
• Vides aizsardzības plānu izstrāde;
• AutoceĜš „ZiemeĜu stīga”.
1.7 Ar Vidzemes attīstības plānošanas reăiona pašvaldībām
• Velomaršrutu izstrāde;
• Sabiedriskā transporta tīkla attīstība;
• AutoceĜu labiekārtošana.
2. Ar Igauniju (īpaši Valgas apriĦėi)
• Via Hanseatica attīstības zona;
• Sadarbība izglītības, kultūras un sporta jomā;
• Ekonomiskā attīstība;
• Vides jomā;
• Tranzīta attīstība.
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Valkas novada sasniedzamais rezultāts 2016. gadā
Cilvēkresursu attīstība
2016. gadā nozīmīga Valkas novada attīstības prioritāte ir iedzīvotāju labklājības
pieaugums. Ir saglabātas un pilnveidotas izglītības iestādes, attīstīta augstākās izglītības
pieejamība, nodrošināta sadarbība ar citu administratīvo teritoriju profesionālajām izglītības
iestādēm. Uzlabotas bērnu un jauniešu ārpusstundu aktivitāšu nodarbības un pieaugušo
tālākizglītība. Nodrošināta Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk tekstā - NMP)
pieejamība, iespēja saĦemt kvalitatīvu NMP un sekundāro veselības aprūpi. Ir pieejams
vienmērīgs un tehnoloăiski labi nodrošināts ăimenes ārstu prakšu tīkls. Ir samazinājies atkarību
izraisošo vielu lietotāju skaits. Izveidots multifunkcionāls pakalpojumu centrs Valkas pilsētā un
pilnveidoti mājas aprūpes pakalpojumi. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta kvalitatīva darba vide. Radīta
labvēlīga vide uzĦēmējdarbības uzsākšanai. Darba tirgū tiek iesaistītas sociālā riska grupas.
2016. gadā nodrošina pilsētas un pagastu iedzīvotājus ar daudzveidīgu un augstvērtīgu
kultūras programmu. Valkas novada kultūras un izglītības iestāžu tīkls, nodrošinās kultūras centra
attīstību, piesaistot augsta līmeĦa tautas mākslas pārstāvjus, profesionālus kultūras darbiniekus un
radošus speciālistus, veidojot noturīgas kultūras tradīcijas novadā. Attīstoties starptautiskai
sadarbībai, tiktu sakopta un aizsargāta kultūrvēsturiskā vide, kas veicinātu tūrisma attīstību
novadā.
Stratēăiskais virziens: Nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvu pamatizglītību un
vispārējo vidējo, pieejamu augstāko un profesionālo izglītību, veselības aprūpi, sociālos
pakalpojumus. Veicināt nodarbinātību un iedzīvotāju sociālo aktivitāti un kultūrizglītību.

Infrastruktūra
2016. gadā novadā ir attīstīta kvalitatīva, moderna, daudzfunkcionāla un visiem pieejama
infrastruktūra, kas nodrošina vienmērīgu attīstību un pārvietošanos starp novada ciemiem,
apdzīvotām vietām un novada centru, kas vienlaicīgi sekmē novada ekonomisko attīstību
apmierinot iedzīvotāju, uzĦēmumu un novada viesu vajadzības.
Transporta infrastruktūra
Valkas pilsētā ir izbūvēta tranzītiela, palielināts melnā seguma īpatsvars, uzlabota
satiksmes drošība, izbūvēti veloceliĦi, ir saglabāti sabiedriskā transporta pieejamība. Novada
attīstības centrus saista ceĜi ar melno segumu, pilsētā un ciemos kvalitatīvs ielu un ceĜu segums.
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Sabiedriskais transports nodrošina nokĜūšanu no novada ciemiem un apdzīvotām vietām uz
novada centru.
Stratēăiskais virziens: nodrošināt Valkas novada iedzīvotājus ar attīstītu transporta
infrastruktūru un atbilstošu autoceĜu kvalitāti.
Vides infrastruktūra
2016. gadā novadā ir pieejami uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi, dzeramā ūdens
kvalitāte atbilst Eiropas Savienības normām. Tiek uzturēti un izveidoti rekreācijā izmantojamie
ūdens resursi. Ir palielināta un uzlabota atkritumu šėirošanas saimniecība. Sadzīves notekūdeĦi
tiek novadīti uz bioloăiskām attīrīšanas iekārtām, kur tie tiek attīrīti atbilstoši ES normām.
Stratēăiskais virziens: Nodrošināt Valkas novada iedzīvotājus un uzĦēmumus ar
kvalitatīvu vides infrastruktūras pieejamību un izmantošanu.
Izglītības infrastruktūra
2016. gadā novadā ir pieejama dažādu veidu un pakāpju izglītība, kas nodrošina izglītību
visām iedzīvotāju grupām, jebkurā vecumā. Izglītības iestāžu skaits ir pietiekams un nodrošināts ar
uzlabotu materiāli tehnisko bāzi, ir veikta iestāžu labiekārtošana un renovācija. Iegūtā izglītība ir
konkurētspējīga darba tirgū. Darbojas dažādi interešu centri.
Stratēăiskais virziens: Nodrošināt kvalitatīvu dažādu veidu un pakāpju izglītību novadā.
Enerăētikas infrastruktūra
2016. gadā Valkas novada siltumenerăijas patērētāji nodrošināti ar efektīvu un dabai
draudzīgu siltumenerăiju pieprasītā apjomā un atbilstošā kvalitātē par iespējami zemākām
izmaksām un mazāko kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzlabots ielu apgaismojums, palielināta
energoefektivitāte sabiedriskajā un dzīvojamā sektorā.
Stratēăiskais virziens: Nodrošināt novada iedzīvotājus un uzĦēmumus ar lielu
atjaunojamo

energoresursu

izmantošanu

siltumenerăijas

nodrošināšanā

un

augstu

energoefektivitāti patērētāju sektorā.
Sociālo pakalpojumu infrastruktūra
2016. gadā pašvaldībā tiek nodrošināta sociālā palīdzība mazaizsargātajiem un
maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem. Attīstīti institucionālie sociālie pakalpojumi. Izveidoti
sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas un higiēnas centri. Sociālā un veselības politika vērsta uz
vienlīdzīgu iespēju pieejamību novada iedzīvotājiem. Var pilnībā integrēties sabiedrības sociālajā
un ekonomiskajā dzīvē.
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Stratēăiskais virziens: Nodrošināt kvalitatīvu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.

UzĦēmējdarbības attīstība
2016. gadā Valkas novadā ir attīstīta lauksaimniecība un pārtikas ražošana,
mežsaimniecība, kokapstrāde un cita rūpnieciskā ražošana. Attīstās inovatīvu un konkurētspējīgu
produktu ražošana. Attīstīts pakalpojumu un tirdzniecības tīkls. Veicināt uzĦēmējdarbībai labvēlīgu
vides attīstību. Veicināta pašvaldības sadarbība uzĦēmējdarbības jomā ar citām pašvaldībām
Latvijā un ārzemēs. Ir plašas vietējā darba tirgus iespējas. Attīstīta tūrisma infrastruktūra un
izveidoti jauni tūrisma produkti.
Stratēăiskais virziens: Veicināt Valkas novada ekonomisko augšupeju, atbalstot esošos
uzĦēmumus un piesaistot jaunus uzĦēmējdarbības veidus, kas nostiprinātu novada patstāvību un
veicinātu iedzīvotāju labklājību, veicinot attīstītu ražošanu un pakalpojumu ar augstu pievienoto
vērtību.

Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais
mantojums
2016. gadā novada ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību nodrošina dabas resursu racionāla
izmantošana, sakārtota vides infrastruktūra, ražošanas procesu un apstākĜu atbilstība Eiropas
Savienības kvalitātes prasībām, katra iedzīvotāja personīgā atbildība un ieinteresētība. Ir
saglabāts, palielināts un ilgtspējīgi izmantots dabas kapitāls. Saglabātas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas. Apzināti dabas resursu piesārĦojuma avoti, veicināta to novēršana. Attīstās
kultūrtūrisms un apzināts kultūrvēsturiskais mantojums, veicināta tā saglabāšana.
Stratēăiskais virziens: Nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu vides attīstību, saskaĦojot
cilvēka labklājības sasniegšanu un novada teritorijā notiekošo saimniecisko darbību ar dabas
kapitāla un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, saudzējot apkārtējo vidi.
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Sasniedzamo rezultātu kopsavilkums
Pašvaldībai svarīgi veicināt tādu attīstību, kas ir līdzsvarota - vienai jomai attīstoties, labums un
ieguvumi ir arī citās jomās.
Novadā darbojas uzĦēmumi, kas ir sociāli atbildīgi ne tikai par uzĦēmumos nodarbinātajiem
cilvēkiem, bet arī par novada dabas vērtībām. UzĦēmumi iegulda līdzekĜus, lai sakārtotu ražošanas
procesus atbilstoši visām vides aizsardzības normām un prasībām. Pašvaldības, uzĦēmumu
vadības un vides institūciju kopīgas sadarbības rezultātā Valkas novads veidojas par teritoriju, kur
ražošanas uzĦēmumi pastāv līdzsvarotā mijiedarbībā ar dabas un rekreācijas teritorijām.
Taču līdz šim lielākais investīciju apjoms nonāk tieši inženiertehniskās infrastruktūras
sakārtošanai, kas tiek veidota mūsdienīga, vides aizsardzības prasībām atbilstoša. Ir pienācis
laiks, kad daĜa finansējuma ir jāiegulda arī dabas teritoriju sakārtošanā, lai tās tiešām būtu
atbilstošas rekreācijas statusam. Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie vietējas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrādes. Process notiek ciešā sadarbībā ar novada
iedzīvotājiem, noskaidrojot un Ħemot vērā iedzīvotāju vēlmes un priekšlikumus.
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RĪCĪBU INVESTĪCIJU PLĀNS
Plāns ir saistīts ar konkrētu rīcību izstrādi un to sasaisti ar izpildītājiem un finanšu
resursiem. Rīcības paredzētas, kā resursiem (atbildība, laiks, finanses) nodrošinātu pasākumu jeb
veicamo darbu, īstenojamo projektu plāns - četru gadu pašvaldības budžeta plānošanas periodam,
Ħemot vērā, ka rīcību sadaĜa Valkas novada attīstības programmā 2010. – 2016. gadam var tikt
aktualizētas katru gadu.
Rīcības plāns ir sastādīts pa atsevišėām tēmu grupām, kuru izstrādē tiek piesaistīti
konkrēto uzdevumu, pasākumu un aktivitāšu īstenotāji.
Investīciju plāns ir neatĦemama Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.
gadam sastāvdaĜa, kura tiek sagatavota laika posmam vismaz līdz 3 gadiem. To apstiprina
pašvaldība. Pēc nepieciešamības, investīciju plānu var aktualizēt katru gadu. Plāns ietver Valkas
novada attīstības projektus četriem gadiem (skat. 1.pielikums ).
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IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS PLĀNS
Uzraudzība ir regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude. Valkas novada
uzraudzības sistēma tiek izstrādāta ar mērėi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas
attīstības uzraudzību un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir:
1. Nodrošināt Valkas novada attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiĦas Valkas
novada situācijā kopumā un pa jomām;
2. Identificēt vai attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit kā plānots;
3. Parādīt Valkas novada darbības progresu un sasniegumus;
4. Nodrošināt ar informāciju par attīstības programmas īstenošanas sasniegumiem
sabiedrību, politiėus un citas ieinteresētās puses;
5. Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar Valkas novada attīstību un kurām
nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieĦemšanu to risināšanai;
6. Pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
7. Sekmēt Valkas novada struktūrvienību, valsts institūciju, uzĦēmēju un sabiedrības
koordinētu darbību Valkas novada attīstības jautājumos.
Uzraudzības organizēšana un atbildības
Par uzraudzības sistēmu atbildīgā institūcija ir Valkas novada domes Attīstības un plānošanas
nodaĜa, tās galvenā funkcija ir regulāra un sistemātiska rezultātu pārbaude. Galvenais uzdevums ir
vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot vai attīstības programmā definēto rādītāju
sasniegšana norit kā plānots. Uzraudzības procesā iesaistās visas rīcības plānā norādītās par
aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu atbildīgās Valkas novada struktūrvienības un iestādes.
Uzraudzības korekciju iestrādāšana Attīstības programmā
Korekcijas attīstības programmā notiek šādos laika intervālos:
1. Attīstības stratēăija – 1x7gados vai pēc Valkas novada pašvaldības domes lēmuma;
2. Investīciju plāns – 1 reizi gadā.
Uzraudzības izstrādes posmi
1. Jāizveido informācijas sistēma, kurā tiek apkopoti dati par teritorijas attīstību raksturojošiem
sociālekonomiskiem rādītājiem un dati par rezultatīvajiem rādītājiem no Valkas novada

Valkas novada dome

35

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
STRATĒĂISKĀ DAěA] 2010. – 2016. GADAM

domes nodaĜām, iestādēm, valsts institūcijām (dati tiek vākti regulāri un reizi gadā
apkopoti). Par konkrētu datu apkopošanu atbildīga ir Attīstības un plānošanas nodaĜa.
Informācijas sistēmā ietver:
• Attīstības programmā noteiktie uzraudzības rādītāji;
• Rādītāju pašreizējā vērtība, uzsākot attīstības programmas īstenošanu;
• Rādītāju

sagaidāmā,

sasniedzamā

vērtība,

attīstības

programmas

īstenošanai

noslēdzoties;
• Ikgadējie rādītāju vērtības;
• Informācijas avots.
2. Trīs gadu pārskata ziĦojuma izstrāde par attīstības programmas ieviešanu
Lai nodrošinātu attīstības programmas sekmīgu realizēšanu, vismaz reizi trīs gados jāveic:
• Jāanalizē pasākumu un projektu izpildes gaita un rezultāti, kā arī to ietekme uz teritorijas
attīstības rādītājiem;
• Nepieciešamības gadījumā jāaktualizē attīstības programma, vai neaktualizējot attīstības
programmu, jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns;
• Jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu laikā padarīto, aicinot iedzīvotājus paust viedokli
par tālākām Valkas novada attīstības perspektīvām un jauniem aktuālu problēmu
risināšanas variantiem;
• Jāgatavo jauni projekti vai arī jāturpina iepriekšējā posmā iesākto un nepabeigto projektu
īstenošana.
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PIELIKUMI
1.pielikums

Valkas novada Rīcību (investīciju) plāns 2014. – 2017.gadam

PROJEKTU IDEJAS 2014 -2017
1)PAŠVALDĪBAS TIEŠĀ PĀRZIĥĀ
KULTŪRAS JOMA
Nr.p
.k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms (gados
vai mēnešos)

Valkas novada kultūras/tautas/saieta nami
1.

Valkas pilsētas kultūras
nama labiekārtošana

M2

70 000

Tiks veikta Valkas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar āra
ekrānu, publisko kafijas automātu, LED televizoriem foajē un
kafejnīcas telpās. Valkas pilsētas kultūras nama prezentāciju/
vēsturiskās ekspozīcijas telpas izveidošana un labiekārtošana.

Valkas pilsētas kultūras nama direktore

2014-2016

2.

Turnas tautas nama
vienkāršotā rekonstrukcija
Ērăemes pagastā

M2

60 000
(ELFLA)

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Tiks veikta tautas nama
jumta nomaiĦa un trešā stāva remonts.

Ērăemes pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

3.

Valkas pagasta Saieta
nama „Lugažu muiža”
bēniĦu telpas
labiekārtošana izveidojot
izstāžu zāli

M2

10 000

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Tiks veikta Saieta nama
bēniĦu telpas siltināšana un labiekārtošana. Šīs telpas ir
plānotas izveidot par izstāžu zāli ar piemērotu apgaismojumu
un eksponēšanas iespējām.

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

4.

Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama
telpu vienkāršotā
rekonstrukcija

M2

10 000 (ELFLA)

Tiks veikta iekštelpu renovācija, kopplatībā 96m2 .

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

Brīvdabas estrādes/izstāžu zāles/skatuves
5.

Valkas pilsētas „Lugažu
laukuma” labiekārtošana

M2

557 000 (ES
finansējums)

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Tiks uzlabota pilsētas vide,
izveidota labiekārtota vieta, kur norit ikgadēji tradicionālie
masveida pasākumi.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

6.

Valkas pilsētas estrādes
rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana

M2

300 000
(ES finansējums)

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Tiks sakārtota apkārtējā
teritorija, labiekārtotas atpūtas vietas, nomainīti skatītāju soli,
apgaismojuma uzlabošana.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017
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7.

Āra skatuves iegāde Valkas
pilsētas kultūras namam

M2

500

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Pasākumu rīkošanai.

Valkas pilsētas kultūras nama direktore

2014-2017

8.

Brīvdabas estrādes
būvniecība Kārėu pagastā
Kārėos

M2

6000 (ES
finansējums)

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Kārėu ciema centrā tiks
izbūvēta jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu rīkošanai.

Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2013-2014

9.

Izstāžu zāles un pagasta
vēstures ekspozīcijas –
kultūrmantojuma vērtību
krātuves izveide Kārėu
skolas ēdnīcas telpās

M2

10 000

Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

10.

Brīvdabas estrādes
ierīkošana Vijciema
pagastā

M2

20 000

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Tiks veikta Kārėu pagasta
vecākās kultūrvēsturiskās ēkas renovācija ( šajā ēkā ir bijis
pirmais pasts, pirmais tautas nams un skola). Ēkā izvietotā
vēstures ekspozīcija papildinās Valkas novada vēsturisko
mantojumu un būs informatīva un atraktīva jebkuram tūristam,
kuram ir saistoša ZiemeĜlatvijas lauku vietu vēsture un
attīstība.
Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Tiks izbūvēta skatuve,
skatītāju soliĦi, uzstādīts apgaismojums un sakārtota apkārtējā
vide.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2017

Izstāžu zāles un pagasta
M2
200 000
vēstures ekspozīcijaskultūrmantojuma krātuves
izveidošana Vijciema
pagastā
Kultūras iestāžu teritorijas labiekārtošana/ aprīkojuma iegāde

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Klēts ēkas pagasta centrā
labiekārtošana. Tiks veikta vēsturiskās ēkas atjaunošana, ēkā
izveidota vēstures ekspozīcija, rīkotas izstādes. Vietas
labiekārtošana piesaistīs tūristus.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2017

12.

Valkas pagasta saieta
nama „Lugažu muiža”
teritorijas labiekārtošana

M2

215 000 (ES
finansējums)

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

13.

Ērăemes pagasta Turnas
tautas nama teritorijas
labiekārtošana

M2

15 000

Tiks pilnveidota kultūras un brīvā laika pieejamība. Tiks veikta
vēsturiskās klēts rekonstrukcija Lugažu muižā – estrādes
izveide. Tiks saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. Dažādu
pasākumu rīkošanas vieta. Pilnveidos ciema kultūras dzīvi.
Sporta laukuma labiekārtošana Lugažu muižā. Atpūtas
teritorijas izveide Lugažu muižā. Hokeja laukuma izveide
Lugažu muižā.
Tiks pilnveidota kultūras un brīvā laika pieejamība.

Ērăemes pagasta Turnas tautas nama
vadītāja

2014-2017

14.

Aprīkojuma iegāde kultūras
iestādēm Valkas novadā

M2

100 000

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums. Tiks iegādāti tehniskie
līdzekĜi pasākumu organizēšanai.

Kultūras darba organizatore

2014-2017

11.

Valkas novadpētniecības muzejs

Valkas novada dome

38

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA STRATĒĂISKĀ DAěA] 2010. – 2016. GADAM
15.

Valkas novadpētniecības
muzeja rekonstrukcija
(paplašināšana) -jaunas
krātuves un ekspozīciju
telpas
projektēšana un
būvniecība

M2

710 000

Valkas novadpētniecības muzeja paplašināšana ir
priekšnoteikums gan kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un
pieejamībai, gan tūristu piesaistei un pilsētas atpazīstamības
veicināšanai.
Projekts paredz:
1) nojaukt Valkas novadpētniecības muzeja teritorijā esošo
saimniecības ēku un uzbūvēt jaunu Krātuvi muzeja
priekšmetu glabāšanai (45 000 vienībām) un etnogrāfijas
priekšmetu ekspozīcijai ar iespējām svinēt dažādus
gadskārtu svētkus;
2) Dabas ekspozīcijas ierīkošanu muzeja pagrabstāvā.

Valkas novadpētniecības muzeja direktore

2014-2017

Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota telpu estētiskā
vide, kas veicinās bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem piesaisti
bibliotēkai, tā sekmējot viĦu lasītprasmi un saturīgu brīvā laika
pavadīšanu.
Tiks veikts kosmētiskais remonts 55m2,nomainīti logi,
atjaunota elektroinstalācija, rekonstruēta apkure, izbūvēts
sanitārais mezgls, ievilkts ūdensvads un izbūvēta kanalizācija.
Iegādāti jauni grāmatu plaukti.

Valkas pilsētas bibliotēkas direktore

2014-2017

Zvārtavas pagasta bibliotēkas vadītāja

2014-2017

Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota telpu estētiskā
vide.

Ērăemes pagasta Turnas bibliotēkas
vadītāja

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (vārds, uzvārds, amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

Valkas novada bibliotēkas
16.

Valkas novada Centrālās
bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaĜas remonts

M2

100 000

17.

Zvārtavas pagasta
bibliotēkas rekonstrukcija

M2

5000

18.

Ērăemes pagasta Turnas
bibliotēkas rekonstrukcija

M2

10 000

JAUNATNE, SPORTS, IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE
Nr.p
.k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Valkas novada pirmsskolas izglītības iestādes
1.

Valkas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādes
„PasaciĦa” infrastruktūras
attīstība

M1; M9

100 000

Tiks veikta teritorijas labiekārtošana, ierīkotas nojumes,
labiekārtoti rotaĜu laukumi.

PII „PasaciĦa” vadītāja

2014-2017

2.

Valkas PII „PasaciĦa” telpu
renovācija un
labiekārtošana

M1; M9

200 000

Tiks veikts 4 grupu telpu kapitāls remonts un labiekārtošana ar
jaunām mēbelēm. No grupām pielāgota darbam bērniem ar
valodas attīstības problēmām. Aktu zālē izbūvēta ventilācijas
sistēma. Sporta zālē uzstādīta spoguĜsiena koriăējošās
vingrošanas nodarbībām. Virtuves bloka pilnīga renovācija,
ieskaitot jaunu virtuves iekārtu uzstādīšanu. Ēdināšanas bloka
renovācija. Telpās tiks veikts kosmētiskais remonts, nomainīta
elektroinstalācija, ierīkota ventilācija, veikta grīdas seguma
nomaiĦa. Iegādāti nepieciešamie trauku uzglabāšanas skapji
un plaukti, ēdamzālēs bērnu galdi un krēsli. VeĜas mājas
renovācija. Telpās tiks veikts kosmētiskais remonts, nomainīta
elektroinstalācija, santehnika, uzstādīta ventilācija un uzstādīts
profesionālais veĜas mazgāšanas un žāvēšanas aprīkojumu.
KāpĦu telpu renovācija. Tiks remontētas trīs kāpĦu telpas,
nomainīta elektroinstalācija, ugunsdzēšanas krānu skapji,

PII „PasaciĦa” vadītāja

2014-2017
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3.

Ērăemes pamatskolas
pirmskolas grupas laukumu
labiekārtošana

M1; M9

5 000

4.

Ērăemes pamatskolas
pirmskolas grupu ēkas
„ČiekuriĦi” nožogošana

M1; M9

1 500

5.

Vijciema pirmskolas
izglītības iestādes telpu
paplašināšana

M1; M9

durvis, uzstādīta jauna jumta lūka un lūkas trepes. Darbinieku
sanitārie mezgli (3 WC, 1 duša). Tiks veikts mūsdienu
prasībām atbilstošs darbinieku sanitāro mezglu remonts,
nomainot santehniku, elektroinstalāciju, durvis. Psihologa –
medmāsas koridors. Tiks veikts kosmētiskais remonts,
nomainīta elektroinstalācija, elektrosadales skapis, uzstādītas
jaunas, skaĦas necaurlaidīgas durvis. Pagrabs. Tiks veikta
pagrabstāva pilnīga renovācija, renovējot siltumtīkla un
kanalizācijas sistēmas, izbūvējot trūkstošos pievadus siltajam
ūdenim. Muzikālās audzināšanas kabinets un mazā zāle.
Telpās tiks veikts mūsdienām atbilstošs kosmētiskais remonts.
Vienlaicīgi tiek remontēts arī strādnieka kabinets, atpūtas telpa
un koridors. Speciālistu kabineti (psihologa, logopēda,
medmāsas, saimnieciskās daĜas). Telpās tiks veikts
mūsdienām atbilstošs kosmētiskais remonts.
Tiks ierīkotas smilšu kastes, jāuzstāda ierīces. Jāveic celiĦu
atjaunošana.

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

Tiks uzstādi vārti un sēta.

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

30 000

Tiks veikts telpu remonts, sanitārā mezgla atjaunošana un tiks
iegādātas jaunas mēbeles.

Vijciema pamatskolas direktore

2014-2017

Valkas novada pamatskolas
6.

Valkas pamatskolas
teritorijas labiekārtošana

M1; M9

45 000
50 000

Tiks atjaunoti celiĦi apkārt skolai, nodrošināta droša vide
bērniem. Nepieciešams novilkt sētu apkārt skolas teritorijai.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

7.

Zēnu un meiteĦu mājturības M1; M9
kabineta izveide Valkas
pamatskolā

45 000
30 000

Tiks izveidots moderns zēnu un meiteĦu mājturības kabinets
Valkas pamatskolā. Tiks veikta mēbeĜu un aprīkojuma iegāde,
telpu remonts.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

8.

„ZaĜas klases izveide”
Valkas pamatskolā

M1; M9

20 000

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

9.

Valkas pamatskolas
ēdināšanas bloka
renovācija

M1; M9

75 000

Tiks izveidota „ZaĜā klase”, kā dabas zinātnes un izpētes
centrs Valkas pamatskolā. Tas veicināt bērnu izglītību un
sapratni par dabu, tās resursiem, kā arī apkārtējo vidi.
Iepazīstinās bērnus ar cilvēka lomu dabas ciklu norisē un
uzvērtēs to savstarpējo ietekmi. ěaus radoši pētnieciski
analizēt dabas īpatnības Valkas pilsētā un tās apkārtnē.
Iepazīstinās bērnus un viĦu vecākus ar alternatīvām izvēlēm
dabas resursu jomā. Palīdzēs bērniem saprast katra indivīda
nozīmību dabas aizsardzības jomā. Bērni tiks aicināti
uzturēties pēc iespējas vairāk ārā svaigā gaisā un apvienojot
sportiskās aktivitātes ar dabas pētīšanu. Projekta realizācija
veicinās bērnu interesi par vides izglītību kā iespējamo
nākotnes studiju izvēli.
Telpā tiks veikts kosmētiskais remonts, nomainīti logi un
atjaunota elektroinstalācija. Tiks ierīkota ventilācija, veikta
grīdas seguma nomaiĦa un iegādāts nepieciešamais
aprīkojums.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

10.

Latvijas un pasaules
vēstures kabineta izveide
Valkas pamatskolā

M1; M9

10 000

Tiks izveidots vēstures kabinets atbilstoši prasībām.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

Valkas novada dome

40

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA STRATĒĂISKĀ DAěA] 2010. – 2016. GADAM
11.

Valkas pamatskolas
iekštelpu labiekārtošana

M1; M9

60 000

Tiks izremontēti foajē un gaiteĦi, restaurētas kāpnes.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

12.

MēbeĜu nomaiĦa Valkas
pamatskolas mācību telpās

M1; M9

45 000

Tiks nomainītas mēbeles klasēs: galdi, krēsli, skapji. Dabas
zinību kabinetā tiks nomainīti skapji un iekārtas.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

13.

Instalācijas nomaiĦa Valkas
pamatskolas mācību telpās

M1; M9

20 000

Tiks nomainīta instalācija atbilstoši normām.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

14.

Ērăemes pagasta internāta
izveide Ērăemes
pamatskolā

M1; M9

50 000

Tiks izveidotas 15 labiekārtotas apmešanās vietas, bērniem no
nelabvēlīgām ăimenēm – mēbeĜu iegāde (gultas, plaukti, galdi)

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

15.

Ērăemes pamatskolas
labiekārtošana

M1; M9

30 000

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

16.

Ērăemes pamatskolas
teritorijas labiekārtošana

M1; M9

6 000

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

17.

Ērăemes pamatskolas
muzeja labiekārtošana

M1; M9

Tiks veikta ēdināšanas bloka renovācija, ventilācijas
ierīkošana, sporta zāles remonts, klašu, tualešu un rekreācijas
telpu remonts, durvju nomaiĦa, bibliotēkas un lasītavas
remonts. Tiks iegādāts aprīkojums, mēbeles un sporta
inventārs.
Tiks veikta asfalta seguma atjaunošana vai nomaiĦa ar
atbilstošu klājumu, uzbrauktuves izbūve cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, jāveic apstādījumu un augĜu koku atjaunošana.
Nepieciešams uzstādīt norādes zīmi „Ērăemes pamatskola”.
Jāizveido „ZaĜā klase”. Jāveic rotaĜu laukuma atjaunošana –
jāiegādājas ierīces, jāuzstāda soliĦi un jāatjauno celiĦi.
Jāizveido multifunkcionāla taka – dabas, skriešanas,
slēpošanas u.c. aktivitātēm.
Jāveic telpu remonts un jāiegādājas aprīkojums.

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

18.

Ēdnīcas izveide Kārėu
pamatskolā

M1; M9

43 000

Tiks ierīkota mūsdienu prasībām un normām atbilstoša skolas
ēdnīca.

Kārėu pamatskolas direktore

2014-2017

19.

Kārėu pamatskolas
labiekārtošana
MeiteĦu mājturības
kabineta ierīkošana
Vijciema pagastā

M1; M9

20 000

Tiks veikta pamatskolas jumta nomaiĦa.

Kārėu pamatskolas direktore

2014-2017

M1; M9

15 000

Tiks izveidots meiteĦu mājturības kabinets, telpu remonts,
iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

Vijciema pamatskolas direktore

2014-2017

21.

Vijciema pamatskolas telpu
labiekārtošana

M1; M9

30 000

Tiks nodrošināta labiekārtota mācību vide. Amatu mācības
darbnīcas ēkas remonts, inventāra atjaunošana. Tiks veikts
skolas zāles un ēdināšanas bloka remonts. Jāveic skolas
dārza labiekārtošana, pārveidojot par parku ierīkojot celiĦus,
rotaĜu laukumus, zaĜo klasi, soliĦus. Klēts jumta nomaiĦa.

Vijciema pamatskolas direktore

2014-2017

22.

Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolas meiteĦu
mājturības kabineta izveide

M1; M9

1 200

Tiks izveidots meiteĦu un zēnu mājturības kabinets, iegādāts
aprīkojums, veikts remonts.

Ozolu pamatskolas direktore

2014-2017

23.

Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolas sporta zāles
izveide/būvniecība

M1; M9

30 000

Tiks izbūvēta neliela sporta zāle.

Ozolu pamatskolas direktore

2014-2017

20.
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24.

Dabas zinātĦu kabinetu
labiekārtošana Valkas
novada pamatskolās

M1; M9

100 000

Ēkas tiks izremontētas un labiekārtotas ar jaunām mēbelēm 4
Valkas novada pagastu pamatskolas un Valkas pamatskolā
(izremontēti 3 kabineti un aprīkotas ar jaunām
mēbelēm)Nodrošināta dabas zinātĦu apguvei atbilstoša
materiāli tehniskās bāze 5 Valkas novada pamatskolās

Izglītības pārvaldes vadītāja

2014-2017

25.

Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolas teritorijas
labiekārtošana

M1; M9

4000

Skolas pagalma seguma uzlabošana ieklājot bruăi 200m2,
(vecais asfalta segums nolietojies, nepareiza klājuma dēĜ
notekūdens ieplūst skolas pagrabā)

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

Valkas ăimnāzija
26.

Valkas ăimnāzijas
labiekārtošana

M1; M9

239 000

Tiks renovēta Valkas ăimnāzijas fasāde (LVL 150 000),
izveidota droša skolas apkārtne – tiks uzstādīta jauna sēta
(LVL 45 000). Tiks veikts aktu zāles remonts (LVL25000).
Projekta realizācijā tiks labiekārtotas un izremontētas arī
meiteĦu un zēnu tualetes telpas (LVL 21 000).

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

27.

MeiteĦu mājturības
kabineta izveide Valkas
ăimnāzijā

M1; M9

18 000

Tiks izveidots meiteĦu mājturības kabinets valkas ăimnāzijas
ēkā. Iegādāts nepieciešamais aprīkojums (trauki, šujmašīnas,
u.c.) soli, galdi, tiks veikts kosmētiskais remonts.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

28.

Valkas ăimnāzijas ēkas
jumta seguma daĜas
remonts

M1; M9

20 000

Tiks veikta jumta pārbūve.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

29.

Valkas ăimnāzijas kabinetu
labiekārtošana

M1; M9

32 000

Tiks veikts mācību telpu remonts, jāiegādājas aprīkojums un
mēbeles.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

30.

Valkas ăimnāzijas zāles
skatuves remonts

M1; M9

7000

Tiks iegādātas jaunas kulises, gaismas ėermeĦi un
atskaĦošanas tehnika.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

31.

Sporta halles pagarināšana

M1; M9

Tiks veikta sporta halles pagarināšanu par 9m.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

32.

Sporta halles un skrejceĜa
jumta labošana

M1; M9

20 000

Tiks salabots sporta halles un skrejceĜa jumts.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

33.

Klases – skatuves izbūve
Valkas ăimnāzijas dārzā

M1; M9

6000

Tiks izbūvēta verandas tipa būve – nodarbībām, stundām,
pasākumiem.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

34.

Bruăa ieklāšana Valkas
ăimnāzijas ēkas priekšpusē

M1; M9

4 000

Tiks ieklāts bruăis Valkas ăimnāzijas ēkas priekšpusē.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

35.

Valkas ăimnāzijas sporta
zāles atjaunošana

M1; M9

7 000

Tiks veikta nolietotās lakas virskārtas noĦemšana. Tiks veikta
grīdas pārlakošana un visu līniju atjaunošana.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

Interešu izglītības pieejamība
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36.

Bērnu jaunatnes Sporta
skolas Semināra ielā 27A
rekonstrukcija

M1; M9

30 000

Tiks attīstīta interešu izglītības pieejamība un sporta
pakalpojumi izglītības iestāžu sporta bāzēs. Tiks veikta telpu
vienkāršotā rekonstrukcija (iekštelpu renovācija, jumta
siltināšana, logu, durvju, radiatora nomaiĦa)

BJSS direktore

2014-2017

37.

BJC „Mice” Semināra ielā
27 rekonstrukcija

M1; M9

75 000

BJC „Mice” direktore

2014-2017

38.

Mūzikas instrumentu iegāde M1;M9
J.Cimzes mūzikas skolai

Ēkai tiks nomainīts jumts, veikta 3.stāva telpu remonts
(nomainīti logi, griesti, grīdas un nomainīta elektroinstalācija),
3.stāva koridora remonts, 1.stāva „Rūėu skolas” ăērbtuves
remonts, 1.un 3.stāva kāpĦu telpu remonts un tiks veikta
verandas pārbūve.
J.Cimzes mūzikas skolai tiks iegādāti mūzikas instrumenti –
digitālās klavieres un akordeoni

J.Cimzes mūzikas skolas direktors

2014-2017

3 000

Sporta laukumi
39.

Šėēpmešanas un diska
mešanas sektora izveide
Valkas pilsētas stadiona
teritorijā

M3

6 000

Tiks paplašināta reăionālās nozīmes sporta bāze. Valkas
pilsētas stadiona teritorijā tiks izveidoti divi jauni sektori, viens,
kurš domāts disku mešanai, bet otrs paredzēts šėēpmešanai.

BJSS direktore

2014-2017

40.

Valkas pamatskolas sporta
laukuma izveidošana

M3

60 000

Tiks izveidots sporta laukums.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

41.

Ērăemes pamatskolas
sporta laukuma atjaunošana

M3

3 000

Tiks atjaunots skrejceĜu segums, iegādātas sporta ierīces,
izbūvēti dažāda tipa sporta laukumi, izveidots ceĜš uz sporta
laukumu.

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

42.

Sporta laukuma izveide
Kārėu pamatskolas teritorijā

M3

60 000

Tiks nodrošināts sporta pakalpojums izglītības iestāžu sporta
bāzēs. Tiks izveidots sporta laukums.

Kārėu pamatskolas direktore

2014-2017

43.

Smilšu volejbola laukuma
izveide Vijciema pagastā

M3

3 000

Tiks izveidots smilšu volejbola laukums.

Vijciema pamatskolas direktore

2014-2017

44.

Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolas sporta laukuma
labiekārtošana

M3

3 0000+6000

Tiks labiekārtots Ozolu pamatskolas sporta laukums.+
2 smilšu volejbola laukumu ierīkošana pie skolas

Ozolu pamatskolas direktore

2014-2017

45.

Ielu vingrošanas aprīkojums

M3

3 500

Tiks uzstādīts aprīkojums ielu vingrošanai.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

46.

Volejbola tribīnes

M3

8 000

Tiks iegādātas tribīnes volejbola spēĜu vērošanai.

Valkas ăimnāzijas direktore

2014-2017

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Nr.
p.k.

Projekta idejas nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem
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1.

Sociālā aprūpes nama Valkā
pārveidošana par ilglaicīgās
sociālās aprūpes iestādi
(pansionātu)

M4; M5; M11

80 000

Tiks veikta telpu un lifta renovācija. Tiks izveidotas jaunas
darba vietas.

Sociālā dienesta vadītāja

2014-2017

2.

Higiēnas centra izveide
Valkas pilsētā

M4; M5; M11

100 000 (projekta
ideju paredzēts
realizēt piesaistot
privātos finanšu
avotus)

Poliklīnikas ēkā tiks izveidots higiēnas centrs (pirts) trūcīgiem
un maznodrošinātiem cilvēkiem, kuriem nav labiekārtoti
dzīvokĜi vienlīdz tiks nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākĜi.

Sociālā dienesta vadītāja

2014-2017

3.

Dienas centrs atkarīgajām
personām Valkas pilsētā

M4; M5; M11

30 000

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgajām personām.
Šāds dienas centrs tiks izveidots sadarbībā ar starptautisko
organizāciju „Zilais Krusts” no Vācijas.

Sociālā dienesta vadītāja

2014-2017

4.

Sociālo pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana
Valkas pilsētā

M4; M5; M11

10 000

Tiks uzstādītas norādes zīmes uz sociālo dienestu, nakts
patversmi un sociālo aprūpes namu. Atjaunotas kāpnes, kas
ved uz sociālo dienestu. Izveidota uzbrauktuve, kas ir
pielāgota gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan bērnu
ratiĦiem.

Sociālā dienesta vadītāja

1014-2017

5.

Uzbrauktuves, cilvēkiem ar
kustību traucējumiem,
izveide Valkas pilsētas
kultūras namam
Sociālo pakalpojumu centra
izveidošana Vijciema
pagastā

M4; M5; M11

1 000

Tiks izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem,
Valkas pilsētas kultūras namā.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

M4; M5; M11

30 000 + 6000

Depo ēkā tiks izveidots sociālo pakalpojumu centrs,
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem būs pieejam duša, veĜas
mazgātava. Tiks veikta ūdens un kanalizācijas ierīkošana.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

6.
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9

CITI PROJEKTI
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
Nr.
p.k.

Projekta idejas nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

1.

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā
III kārta

M8

569 6598
(Kohēzijas fonds)

Ūdenssaimniecības attīstība (saistīti ar I un II kārtu Valkas
pilsētā).Tiks aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums,
izstrādāti tehniskie projekti. Tiks rekonstruēti un paplašināti
esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜas
vadītājs

2014-2017

2.

Ērăemes pagasta Turnas un
Ērăemes ciemu
ūdenssaimniecības attīstība

M8

428 653.47 (ERAF)

Tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, tehniskais
Ērăemes pagasta pārvaldes vadītājs
projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkli. Izbūvētas jaunas NAI un kanalizācijas
sūkĦu stacijas.

2014-2017

3.

Valkas novada Kārėu ciema
ūdenssaimniecības attīstība

M8

428 653.47 (ERAF)

Tiks aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums, izstrādāts
tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Izbūvētas jaunas NAI.

Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

4.

Valkas pagasta SēĜu ciema
ūdenssaimniecības attīstība
II kārta

M8

100 000 (Valsts
finansējums+ERAF)

Tiks veikta ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana.

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

5.

Valkas pagasta Lugažu
ciema ūdenssaimniecības
attīstība II kārta

M8

428 653.47 (Valsts
finansējums)

Tiks aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums, izstrādāts
tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Izbūvēta kanalizācijas
sūkĦu stacija.

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

6.

Vijciema ciema
ūdenssaimniecības attīstība

M8

428 653.47 (ERAF)

Tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, tehniskais
projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Izbūvētas jaunas NAI un
kanalizācijas sūkĦu stacijas. Tiks pieslēgtas 10 līvānu tipa
dzīvojamās mājas.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2017

7.

Lokālā ūdensvada un
kanalizācijas ierīkošana
Zvārtavas pagasta pārvaldes
ēkā „Luturskola”

M8

7000

Tiks ierīkots ūdensvads un kanalizācijas tīkls.

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

8.

Zvārtavas pagasta Stepu
ciema ūdenssaimniecības
attīstība

M8

41 9306
(VND)

Tiks aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums, izstrādāts
tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Izbūvētas jaunas NAI.

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

9.

Zvārtavas pagasta Stepu
ciemata ūdensapgādes
sistēmas rekonstrukcija

M8

ES

Tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, tehniskais
projekts.

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017
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ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI
Nr.
p.k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

Izglītības iestādes
1.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
pamatskolai AusekĜa iela 5

M10

160 000

Tiks veikta ēkas sienu siltināšana, nomainītas ārdurvis un
nomainīti logi.

Valkas pamatskolas direktore

2014-2017

2.

Valkas novada Ērăemes
pagasta ēkas „ČiekuriĦi”
siltināšana

M10

200 000

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas jumts un
ēkas sienu siltumizolācija.

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

3.

Ērăemes pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana

M10

160 000

Tiks veikta jumta nomaiĦa vecās skolas ēkai, jaunās skolas
jumta apstrāde, krāsošana, ēkas siltināšana,
elektroinstalācijas nomaiĦa, bēniĦu un pagraba
labiekārtošana.

Ērăemes pamatskolas direktore

2014-2017

4.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Kārėu
pamatskolai

M10

30 000

Skolai tiks nomainīts jumts, siltināta ēka un ierīkota
centrālapkure.

Kārėu pamatskolas direktore

2014-2017

5.

Kārėu pirmskolas izglītības
iestādes renovācija

M10

80 000

Tiks veikta visas ēkas siltināšana.

Kārėu pamatskolas direktore

2014-2017

6.

Vijciema pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana

M10

357 652

Skolai tiks nomainīts jumts, nokrāsota ēkas fasāde un
izremontēts sanitārais mezgls.

Vijciema pamatskolas direktore

2014-2017

7.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
ăimnāzijas internātam

M10

20 000 (Klimata
pārmaiĦu finanšu
instruments)

Tiks veikti ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai samazinātu
enerăijas patēriĦu, panāktu enerăijas lietderīgāku
izmantošanu, uzlabotu komforta stāvokli telpās.

Valkas ăimnāzijas direktore

2013-2017

8.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
mūzikas skolai

M10

100 000 (Klimata
pārmaiĦu finanšu
instruments)

Tiks veikti ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai samazinātu
enerăijas patēriĦu, panāktu enerăijas lietderīgāku
izmantošanu, uzlabotu komforta stāvokli telpās.

Valkas mūzikas skolas direktors

2013-2017

9.

Energoefektivitātes
paaugstināšana BJC Mice
Semināra 27 ēkai, Valkā

M10

160 000

Tiks veikti ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai samazinātu
enerăijas patēriĦu, panāktu enerăijas lietderīgāku
izmantošanu, uzlabotu komforta stāvokli telpās.

BJC „Mice” direktore

2014-2017

10.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Sporta zālei
Valkā VaroĦu ielā 35B

SM10

71 500
(Klimata pārmaiĦu
finanšu instruments)

Tiks nomainīta ēkas sienu siltumizolācija, logu, vitrīnu un
ieejas mezgla nomaiĦa.

BJSS direktore

2014-2017

Administrācijas ēkas
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11.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
novada administratīvai ēkai
Beverīnas ielā 3

M10

200 000

Ēkai tiks nomainīti logi, durvis, tiks veikta visas ēkas
siltināšana.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

12.

Energoefektivitātes
paaugstināšana „Rīgas ielas
22” ēkai, Valkā

M10

200 000

Tiks veikta sienu siltināšana, daĜēja logu nomaiĦa, jumts.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

13.

Energoefektivitātes
paaugstināšana „Rīgas ielas
24” ēkai, Valkā

M10

145 000

Tiks veikta sienu siltināšana, daĜēja logu un jumta nomaiĦa.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

14.

Semināra ielas 29 ēkas
siltināšana, Valkā

M10

160 000

Tiks nodrošināts pieslēgums pie pilsētas centrālapkures
sistēmas

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

15.

Ērăemes pagasta Turnas
tautas nama jumta nomaiĦa

M10

50 000

Tiks siltināti tautas nama griesti- jumts, kā arī ēkas
administratīvai daĜai nomainīts jumts.

Ērăemes pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

16.

OmuĜu skolas ēkas Ērăemes M10
pagastā renovācija

100 000

Tiks nosiltināta visa ēka, nomainīts jumts un logi.

Ērăemes pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

17.

Kārėu pagasta
ugunsdzēsēju depo ēkas
labiekārtošana

M10

25 000

Ēkai tiks nomainīts jumts, logi, grīdas, tiks veikts sienu
remonts.

Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

18.

Kārėu pagasta pārvaldes
ēkas renovācija

M10

90 000

Tiks veikta būves vai tās daĜas remonts (kapitālais remonts),
lai atjaunotu būvi vai tās daĜu, nomainot nolietojušos nesošos
elementus vai konstrukcijas, ka arī tiks veikta mērėtiecīga
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot
tās apjomu un funkciju.

Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

19.

Zvārtavas pagasta
pārvaldes ēkas renovācija

M10

90 000

Tiks veikts telpu kapitālais remonts un ēkai nomainīts jumts un
apkures sistēmas rekonstrukcija.

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

M10

110 000 (klimata
pārmaiĦu finanšu
instruments)

Tiks nosiltinātas pagasta daudzdzīvokĜu mājas. Ēkām tiks
nomainīti daĜēji dzīvokĜu vecie logi, pilnībā nomainītas
koplietošanas telpu durvis un logi, ventilācijas šahtu
rekonstrukcija.

SIA „Valkas Namsaimnieks”

2014-2017

M10

50 000 (ES
finansējums)

SIA „Valkas Namsaimnieks”

2014-2017

M10

1 100 000

Siltumapgādes nodaĜas vadītājs

2014-2017

DaudzdzīvokĜu dzīvojamās mājas
20.

21.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
pagasta daudzdzīvokĜu
dzīvojamās mājās
Valkas pagasta dzīvojamo
māju ēku kapitālais
remonts

Siltumtīklu izbūve
22.

Siltumtīklu izbūve Valkas
pilsētā

Ir izstrādāts Tehniskais projekts. Paredzēts: Domes bulvāra
katlu mājas likvidācija izbūvējot trasi pieslēgumam pie RaiĦa
ielas kvartālā. VaroĦu ielas rajonā Stendera ielas siltumtrases
rekonstrukcija. RaiĦa ielas rajona siltumtrases posmu
nomaiĦa.
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23.

Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama
apkures sistēmas
uzlabošana

M10

3 000

24.

Vijciema pagasta Vijciema
ciema siltumtīklu izbūve

M10

300 000 (ES
finansējums)

1) Malkas šėūĦa
būvniecība Zvārtavas
pagasta Ozolu
pamatskolai;
2) malkas šėūĦa
būvniecība
bibliotēkai un pagasta
pārvaldes ēkai
Malkas šėūĦa būvniecība
Vijciema pamatskolai

M10

4000

M10

Saieta nama „Lugažu
muižā” pagrabu telpu
labiekārtošana kurināmā
uzglabāšanai.

M10

Tiks veikta Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama apkures
sistēmas uzlabošana.

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2017

1) Malkas šėūĦa būvniecība Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolai;
2) malkas šėūĦa būvniecība
bibliotēkai un pagasta pārvaldes ēkai

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2015

3 000

Šėūnis nepieciešams, lai samazinātu esošās izmaksas par
regulāru malkas piegādi.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2015

6 000

Tiks veikta Saieta nama pagrabu telpu labiekārtošana –
kurināmā uzglabāšanai un novietošanai.

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2015

Kurināmā uzglabāšanai
24.

25.

26.

4000

APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJA
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

1.

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Valkas
pilsētā

M10

28 000

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Valkas novada
teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks nomainīts ielu apgaismojums
posmā no RaiĦa ielas līdz Igaunijas robežai

Valkas novada izpilddirektors

2013-2015

2.

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Valkas
pilsētā II

M10

250 000 (ES
finansējums+LVEE-RU
programma un
Latvenergo)

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Valkas novada
teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks veikta LED lampu uzstādīšana.

Valkas novada izpilddirektors

2013-2015

3.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas
novada Ērăemes pagasta
Ērăemes, OmuĜu un
Turnas ciemā

M10

102 350
(ES finansējums)

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Valkas novada
teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks atjaunots ielu apgaismojums
Valkas novada Ērăemes pagasta ciemos. Radīta satiksmei un
gājējiem droša vide. OmuĜu ciemā tiks uzstādītas lampas par
kopējo summu 12 650, Turnā tiks uzstādītas lampas par summu
19 550, savukārt Ērăemē –par summu 70 150. Attālums starp
lampām 45 metri.

Ērăemes pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017
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4.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas
novada Kārėu pagasta
ciemā

M10

43 700
(ES finansējums)

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Valkas novada
teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks atjaunots ielu apgaismojums
Valkas novada Kārėu pagasta ciema ielu apgaismojums. Radīta
satiksmei droša vide.

Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

5.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas
novada Valkas pagasta
SēĜu un Lugažu ciemā

M10

120 750
(ES finansējums)

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

6.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas
novada Vijciema pagasta
ciema centrā

M10

65 550
(ES finansējums)

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Valkas novada
teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks atjaunots ielu apgaismojums
Valkas novada Valkas pagasta ciemos. Radīta satiksmei un
gājējiem droša vide. Uzstādīti ekonomiski apgaismes ėermeĦi.
Lugažu ciemā tiks uzstādītas lampas par kopējo summu 50 600,
bet SēĜos – 70 150.
Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana Valkas novada
teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks atjaunots ielu apgaismojums
Valkas novada Vijciema pagasta ciemā. Tiks radīta droša vide.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2017
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VIDES LABIEKĀRTOŠANA
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

Programmas „Infrastruktūras pakalpojumi” papildinājuma 3.5
prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerăētikas
veicināšana” 3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”
3.5.1.2.aktivitātes „Reăionālu atkritumu apsaimniekošanas
sistēmu attīstība” 3.5.1.2.1. apakš aktivitātes „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2017

Atkritumu apsaimniekošana
1.

Sadzīves atkritumu
izgāztuves „Celīši”
rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā

M8

Kapu apsaimniekošana
2.

Valkas pagasta Stoėu kapu
kapličas rekonstrukcija

M8

15 000 (LEADER)

Tiks nomainīts jumts un izremontēta kapličas iekšpuse.

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

2013-2014

3.

Aumeisteru kapu kapličas
jumta nomaiĦa

M8

15000

Tiks veikta vecā jumta seguma nomaiĦa, pretkondensēta plēves
montāža, latojums, metāla seguma ieklāšana un vēja dēĜu
montāža. Čukura un zvanu torĦa montāža.

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

2014-2017

4.

Cimzes kapu kapličas,
Valkā renovācija

M8

30 000

Tiks nomainīts jumts un izremontēta kapličas iekšpuse.

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

2014-2017

Ūdens tilpĦu apsaimniekošana/peldvietu izveidošana
5.

Dīėa tīrīšana un slūžu
remonts Valkas pilsētas
mikrorajona dzīvojamo
māju kvartālā

M8

7 000 (VND)

Tiks veikta ūdenskrātuvju daĜēja pārtīrīšana pie Valkas slimnīcas,
ūdenszāĜu regulāra izpĜaušana, caurtekas uz gājēju celiĦa
likvidēšana. Jāuztur kārtībā saliĦas un apvadkanāli pie AusekĜu
ielas un estrādes.

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

2013-2015

6.

Ūdenskrātuves
atjaunošana uz Varžupītes,
Valkas pilsētā

SM8

6 000

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

2014-2017

7.

Ērăemes ciemā – slūžu
rekonstrukcija

M8

10 000 (VND)

Pie BrāĜu kapiem, Valkā – tiks veikts dambja, aizvaru remonts,
ūdenskrātuves pārtīrīšana, regulāra ūdens zāĜu izpĜaušana.
Nepieciešama soliĦu ierīkošana pie ūdenskrātuves. Uzturēt
tehniskā kārtībā Varžupīti, izvācot no tās svešėermeĦus un
novācot apaugumu augšpus dzelzceĜa atzarojuma.
Tiks veikta slūžu rekonstrukcija Ērăemes ciema ūdenskrātuvē.

Ērăemes pagasta pārvaldes vadītājs

2013-2014

8.

Zāăezera teritorijas
labiekārtošana

M8

40 000
(ES finansējums
un Valsts
finansējums)

Tiks izbūvēts stāvlaukums, izveidotas koka takas, volejbola
laukums, ăērbtuves, tualetes. Ir izstrādāts skiču projekts.

Valkas novada izpilddirektors

2013-2017

9.

Peldvietas
ierīkošana/izveide

M8

75 000 (ES un
valsts
finansējums)

Tiks ierīkota oficiāla, normatīvajiem aktiem atbilstoša peldvieta
pie Zāăezera.

Valkas novada izpilddirektors

2013-2017
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Novada dzīvojamo rajonu labiekārtošana
10.

Valkas pilsētas centra
apbūves teritorijas
labiekārtošana

M8

11.

Valkas dzīvojamo
mikrorajonu teritoriju
labiekārtošana un
apzaĜumošana
Gājēju tilta pār Pedeles upi
izbūve
Kārėu pagasta ciema
dzīvojamās apbūves
teritorijas labiekārtošana
un apzaĜumošana

M8

14.

Valkas pagasta SēĜu ciema
dzīvojamās apbūves
teritorijas labiekārtošana

15.

Plānots nodrošināt ērtu gājēju kustību, vienlaikus radot iespējas
arī daudzveidīgai atpūtai. Visas aktīvās atpūtas zonas ierīkos no
kokiem brīvajā teritorijā. Gājēju celiĦi galvenokārt paliks
iepriekšējā vietā, bet tie tiks veidoti platāki un ērtāki, izvietojot arī
soliĦus un atkritumu urnas.
Tiks veikta teritorijas apzaĜumošana, soliĦu, smilšu kastu,
sporta/bērnu/rotaĜu laukumu atjaunošana.

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

2014-2017

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

2014-2017

Tiks izbūvēts gājēju tilts pār Pedeles upi Valkā VaroĦu ielas
dzīvojamo māju rajonā.
Tiks veikta Kārėu pagasta ciema dzīvojamās apbūves teritorijas
labiekārtošana un apzaĜumošana

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja
Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2013-2015

M8

Tiks izbūvēta gājēju ietve, izmainīts veikala vizuālais un sanitārais
koncepts, uzbūvēta jauna auto pietura.

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

Valkas pagasta Lugažu
ciema Lugažu muižas
sasaiste ar dzīvojamo
apbūvi

M8

Tiks izbūvēta ietve un veloceliĦš, uzstādīts apgaismojums.

Valkas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2017

16.

Vijciema pagasta centra
labiekārtošana

M8

Tiks veikta gājēju celiĦu ierīkošana, centra apĜa izveidošana un
parka teritorijas iekārtošana aiz tautas nama un pagasta
pārvaldes ēkas

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2017

17.

Vienotas arhitektoniskās
formas izstrāde Valkas
novadā

M8

Tiks uzstādītas vienotas auto pieturas, ceĜa rādītāji, soliĦi,
lapenes, afišu stendi u.c.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

18.

Mežaparka izveidošana pie
Valkas pamatskolas

M8

1 000

Tiks izveidots Mežaparks pie Valkas pamatskolas, tiks uzstādīti
soliĦi, urnas. Veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

12.
13.

M8

1 600 (VND)

M8

16 000

2014-2017

Norādes plāksnes/afišu stendi
18.

Norāžu plākšĦu iegāde un
uzstādīšana Kārėu ciema
centrā

M8

4 000 (ES
finansējums+VND)

Tiks uzstādītas norāžu plāksnes, kas atvieglos orientēšanos
ciema teritorijā

Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs

2013-2014

19.

Informācijas stendu (afišu)
uzstādīšana Zvārtavas
pagastā

M8

2 000 (VND)

Tiks uzstādīti noformēti informatīvie stendi un uzstādīti redzamā
un pieejamā vietā pašvaldības teritorijā. Iedzīvotāji tiks
nodrošināti ar informāciju.

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2013-2014

20.

Valkas pilsētas Tirgus
rekonstrukcija

M8

10 000

Tiks veikta tirgus paviljona rekonstrukcija un laukuma asfalta
seguma rekonstrukcija

Valkas pilsētas tirgus direktore

2013-2017

21.

Norādes plāksnes uz
Valkas pilsētas bibliotēku

M8

1 500

Tiks uzstādītas norādes zīmes valkas pilsētā ar norādi
„Bibliotēka” Rīgas-Beverīnas ielas krustojumā un Rīgas-RaiĦa
ielas krustojumā

Valkas pilsētas bibliotēkas direktore

2014-2017

Valkas novada dome
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Projektu idejas
22.

Valkas pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas
administratīvās ēkas un
palīgēku rekonstrukcija

M10

23.

VeloceliĦa izbūve Valkas
pagasta SēĜu ciemā

M7

24.

Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama
apkārtnes labiekārtošana

M8

2 000+ 2000

Tautas nama teritorijā tiks ieklāts bruăis, tiks veikta soliĦu un āra
apgaismojuma un apstādījumu ierīkošana.

Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs

2014-2015

25.

Aprīkojuma iegāde
brīvdabas laulību
ceremoniju organizēšanai
Valkas novadā

M8

1 000

Tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

Dzimtsarakstu nodaĜas vadītāja

2014-2017

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

400 000

Paredzēts esošo apsaimniekošanas nodaĜas Valkā Austras ielā
10 nolietojušos un pielāgoto ēku un telpu rekonstrukcija, kur
pārsvarā visas būves ir koka konstrukcijas, celtas pagājuša
gadsimta pirmajā pusē – nodaĜas vajadzībām pielāgota lauku
sētas apbūve. Tiks nodrošināta pilsētas apsaimniekošanas
nodaĜas darba kvalitāte, operativitāte un specializētas tehnikas
uzturēšanas, remonta un apkopes iespējas, radīta iespēja
pilnveidot tehnisko nodrošinājumu un darba organizāciju , uzlabot
personāla darba apstākĜus.

Teritorijas un apsaimniekošanas nodaĜas
vadītāja

Tiks izbūvēts veloceliĦš posmā no SēĜu ciema līdz Valkas pilsētai.

2013-2016

2014-2017

PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
Nr.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

1.

Ledus halles būvniecība
Valkas pilsētā

M3

200 0000

LV-EE programmas projekts „Valgas un Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana”. Tiks uzbūvēta Valkas–Valgas ledus
halle.

2014-2017

2.

BMX trases
izveide/būvniecība

M3

20 000 (LEADER)

Tiks izbūvēta BMX trase.

2014-2017

3.

Tālavas ielas dzīvojamo
māju kvartāla pārbūve
(kopmītĦu izveide)

M9

Plānots nodot nomā vai pārdot.

2014-2017

4.

DzelzceĜa atzara
renovācija

M12

5.

Smilts un smilts – grants
karjeru izpēte un
izveidošana

M14

5 000

6.

Studiju centra izveide
Valkā

M9

200 0000 (ārējo
investoru
finansējums)

2013-2017

2014-2017

Ārējo investoru finansējums. Tiks izveidots studiju centrs RaiĦa
ielas 28, Valkā ēkā (Ā.Tērauda skola).

Valkas novada dome

2014-2017
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7.

DzelzceĜa ēkas Valkā
Poruka ielā 4
rekonstrukcija

M12

70 000

8.

Dzīvojamo ēku siltināšana
Valkas pilsētā

M8

252 000

9.

RADIO izveidošana

M8

Tiks izveidots RADIO Valkas pilsētas kultūras nama telpās.

10.

Valkas pilsētas kultūras
nama kafejnīcas
labiekārtošana

M8

Tiks labiekārtota kafejnīca Valkas pilsētas kultūras nama telpās,
tai skaitā arī vasaras āra kafejnīca. Tiks veidots interjers un
iegādātas mēbeles un nepieciešamais inventārs.

11.

Ērăemes baznīcas drupu
labiekārtošana

M13

Tiks izstrādāts projekts vasaras koncertzāles izbūvei, ikgadējiem
garīgās mūzikas festivālu un koncertu rīkošanai.

12.

Biznesa inkubatora izveide
Valkā

M12

ES+Pašvaldība

13.

PievadceĜa uz Ėeizarpurvu
noasfaltēšana

M14

LVM+ES

14.

Preču stacijas izveide

2014-2017

Energoefektivitātes paaugstināšana. Tiks nosiltinātas dzīvojamās
mājas Valkas pilsētā.

SIA „Valkas Namsaimnieks”

2014-2017

Valkā, Kūru ielā tiks izveidots Biznesa inkubators

ES+LDz

TRANSPORTA/CEěU INFRASTRUKTŪRA
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

1.

Tranzīta maršruta Valkas
pilsētas Rīgas ielas
rekonstrukcija

M7

2,1 milj.(Valsts
budžeta dotācijas
un Valkas novada
domes
finansējums)

Tiks radīta droša satiksme Valkas pilsētā 2,1 km garumā, izbūvēs
gājēju un velosipēdistu celiĦus. Tiks ieguldīti 2,1 milj. LVL. Valsts
budžeta dotācijām un Valkas novada domes finansējums.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

2.

Rīgas un RaiĦa ielas
gājēju celiĦa izbūve Valkas
pilsētā

M7

25 000 (ERAF)

Tiks radīta iedzīvotājiem droša un sakārtota pilsētas infrastruktūra.

Valkas novada izpilddirektors

2013-2015

Valkas novada dome

53

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA STRATĒĂISKĀ DAěA] 2010. – 2016. GADAM
3.

„ZiemeĜu Stīga”

M7

4.

Valkas pilsētas ielu
rekonstrukcija

M7

5.

CeĜu seguma virsmas
atjaunošana Valkas
novadā

M7

6.

Ielu asfaltēšana Valkas
pagasta Lugažu ciemā

M7

7.

Tilta uz a/c B12 Valkas
pagastā izbūve

8.

Kārėu pagasta
posms:2000000Ls
; Zvārtavas
pagasta
posms:6000000Ls
; Valkas pagasta
posms:80000Ls
(ERAF/Kohēzijas
fonds)
645 0000 (ERAF)

Tiks veikta asfalta seguma nomaiĦa, izbūvējot ietves un
veloceliĦus. Kārėu pagasta posms-noasfaltēti 6,7km;
Zvārtavas pagasta posms – noasfaltēti 20km;
Valkas pagasta posms – 2km;

Valkas novada izpilddirektors

2013-2017

Tiks veikta asfalta seguma nomaiĦa izbūvējot ietves un
veloceliĦus. 2012.gadā tiks veikti darbi par 447077 LVL tai skaitā
380015LVL ERAF finansējums un 67062 LVL Valkas novada
domes finansējums Beverīnas un Tālavas ielas posmā no AusekĜa
līdz VaroĦu ielai. Jāveic ielu rekonstrukcija sekojošām ielām:
AusekĜa, Tālavas posmā no Rīgas – AusekĜa ielai un posmā no
VaroĦu – Parka ielai – Valkas pilsētas robežai, Poruka iela,
Latgales iela, Viestura iela, ietves Rīgas ielai.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

Ērăemes
pagastā:80000Ls
(ELFLA);
Zvārtavas
pagastā:105200Ls
(ELFLA);
Kārėu
pagastā:10000Ls(
ES finansējums);
Vijciema
pagastā:35000Ls(
ES finansējums);
Valkas
pagastā:10000Ls(
ES finansējums)
20000 (Valkas
novada dome/ES
struktūrfondi)

Tiks rekonstruēta virsma grants seguma ceĜiem: Ērăemes pagastā
(Rūjienas – Dakstu ceĜš), Zvārtavas pagastā, Kārėu pagastā (1-C
Naglas-Lāčplēši 0.5km;3-B Tūži-Stimperi 0.5km ceĜu
rekonstrukcija), Vijciema pagastā, Valkas pagastā (A1-4km, A41.83km,B2-1.02km, B4-3.2km,B-3.18km,B6-1.95km,B8-1.8km,B91.84km,B10-2.5km,B11-2.25km,B13-2km,B14-2.19km,C14.2km,C2-1.5km,C3-2.9km).

Valkas novada izpilddirektors

2013-2017

Tiks noasfaltēts ceĜa posms 3 km garumā.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

M7

20000

Tiks izbūvēts tilts pār „Kaičupi” Valkas pagastā

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

AutoceĜa rekonstrukcija
Valkas pagastā

M7

100000

Tiks rekonstruēts a/c B12 – 4.39km garumā.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2015

9.

Valkas pilsētas AusekĜa
ielas tilta rekonstrukcija

M7

360000 (ES
finansējums)

Tiks izbūvēts 34,3 metrus garš tilts un noasfaltēta 308,7 m2
brauktuves daĜa.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

10.

ApvedceĜa
(tranzītmaršruta) izstrāde

M7

3 000 000

Tiks izbūvēts apvedceĜš izmantojot Valkas pagasta esošo
savienojošo ceĜu pieslēgumu A3 autoceĜam ar Tālavas ielu.

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017
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11.

AutoceĜa V237
noasfaltēšana

M7

VND+ES

CeĜa posma Ērăeme-Turna noasfaltēšana

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

12.

AutoceĜa V259
noasfaltēšana

M7

VND+ES

Tiks noasfaltēts autoceĜš V259

Valkas novada izpilddirektors

2014-2017

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

Pilnībā tiks rekonstruētas pilsdrupas. Tiek plānots uzstādīt
pārvietojamo skatuvi. Tiks veikta ziemeĜu torĦa atjaunošana
(atjaunos starpstāvus un trepes), izveidotajās iekštelpās tiks
atvērts muzejs.

„Ērăemes bruĦinieks”

2014-2016

Valkas novadpētniecības muzeja direktore

2014-2015

TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

1.

Ērăemes pilsdrupu
restaurācija un teritorijas
attīstība

M13

2.

Valkas novadpētniecības
muzeja fasādes renovācija

M12; M13

16 000 (ES
finansējums)

Tiks nokrāsota ēkas fasāde un uzsākta krātuves projektēšana.

3.

Dabas takas izveide
Pedeles upes krastos

M14

425 000 (LV-EE
vai LV-EE-RU
programma)

LV-EE programmas projekts „Valgas un Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana”. Tiks izveidota dabas taka posmā no
Sēlijas ielas tilta līdz Zāăezeram.

2014-2017

4.

Bijušo armijas bunkuru
Valkas pilsētā
rekonstrukcija

M12; M13

3 390 000
(LV-EE
programma)

L V-EE programmas projekts „Valgas un Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana”.

214-2017

5.

Skulptūras „Koklētājs”
restaurācija

M13

7200 (LV-EE vai
LV-EE-RU
programma)

Tiks restaurēta Valkas pilsētas estrādē esošā skulptūra
„Koklētājs”.

2014-2015

6.

Robežzonas
labiekārtošana

M12; M13

(LV-EE
programma)

Tiks labiekārtots robežzonas posms no Semināra ielas līdz Rīgas
ielai.

2014-2017

7.

Valkas novada kultūras
mantojuma centra
izveidošana, paplašinot un
rekonstruējot Valkas
novadpētniecības muzeja
ēkas

M12; M13

600 400

Rekonstruējot un pārbūvējot muzeja galvenās ēkas pagrabstāvu
un muzeja teritorijā esošo izstāžu zāli, plānots izbūvēt modernu
muzeja krātuvi ar atklāto krātuvi , izstāžu zāles, ierīkot interaktīvu
apmeklētāju centru (apmeklētāju darba telpa, suvenīru veikaliĦš ar
nelielu kafejnīcu). Projekts ietver arhitektonisko izpēti, ekspertīzi,
tehnisko projektēšanu un būvniecības darbus.

Valkas novada dome

Valkas novadpētniecības muzeja direktore
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8.

Suvenīru tirdzniecības
vietas ierīkošana Valkas
novadpētniecības muzejā

M12

4 000

9.

Vijciema pagasta
„Celīškalna” teritorijas
labiekārtošana

M12

10 000

Kultūras tūrisma piedāvāto pakalpojumu klāsta paplašināšana,
iesaistot vietējos amatniekus un māksliniekus.
Paredzēts muzejā ierīkot vietu muzeja profilam atbilstošu suvenīru
tirdzniecībai. Suvenīru izveidošanā tiks izmantota muzeja
kolekciju reproducēšana un atdarināšana. Suvenīru izstrādē
piedalīsies vietējie amatnieki un mākslinieki, radot piedāvājumu ar
augstu pievienoto vērtību, domājot par atšėirīgām mērėauditorijām
un kvalitatīva kultūras suvenīra kritērijiem – ideju, saturu, kvalitāti,
pieejamību.
Tiks labiekārtota teritorija tūrisma veicināšanai pagastā.

Valkas novadpētniecības muzeja direktore

2014-2015

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja

2014-2016

INDUSTRIĀLO ZONU IZVEIDOŠAS PROJEKTI
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas sasaiste
ar stratēăiskajiem
mērėiem

Nepieciešamā
summa (Ls) un
finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji)

Par projekta īstenošanu atbildīgā
persona (amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

1.

Parka ielas rajona
sakārtošana un
paplašināšana

M6; M12

2014-2017

Jaunas industriālās zonas
„Poruka ielas rajons”
izveide

M6; M12

Industriālās zonas platība 78h. Gar industriālo zonu ir izbūvēta
tranzītiela, inženierkomunikācijas (ūdens, kanalizācija,
siltumapgāde). Nepieciešamie pasākumi teritorijas iekārtošanai:
divu zemes gabalu pielāgošana industriālās zonas ierīkošanai
(meliorācija, zemes darbi, grunts/asfalta seguma ierīkošana,
topogrāfija, zemesgrāmata), tādējādi paplašinot līdzšinējo
rūpniecisko zonu un nodrošinot jaunas teritorijas rūpniecības
izveidošanai/paplašināšanai.
Industriālās zonas platība 16ha. Ir sagatavots tehniskais projekts
Poruka ielas rekonstrukcijai. Zemes gabalus nepieciešams
pielāgot industriālās zonas ierīkošanai (meliorācijas, zemes darbi,
grunts/asfalta seguma ierīkošana), tādējādi izveidojot jaunu
rūpniecisko zonu un
nodrošinot jaunas teritorijas rūpniecības attīstībai

Attīstības un plānošanas nodaĜa

2.

Attīstības un plānošanas nodaĜa

2014-2017

3.

Rūjienas ielas rajona
labiekārtošana

M6; M12

CeĜu infrastruktūra
– 3 000 000 LVL
Inženierkomunikā
cijas – 500 000
LVL
Teritorijas
ierīkošana –
2 000 000 LVL
CeĜu infrastruktūra
– 1 500 000 LVL
Inženierkomunikā
cijas – 500 000
LVL
Teritorijas
iekārtošana –
2 500 000 LVL
600 000 LVL

Tiks veidota industriālā zona posmā no AusekĜa ielas līdz
Igaunijas robežai.

Attīstības un plānošanas nodaĜa

2014-2017

Valkas novada dome
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2.pielikums
VEIKTIE LABOJUMI VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS STRATĒĂISKAJĀ DAěĀ
1.Valkas novada vīzija, misija, prioritārie virzieni, mērėi, uzdevumi
Vīzija – koriăēta no
Valkas novads – tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru uzĦēmējdarbībai un
dzīvošanai ZiemeĜvidzemē.
uz
Valkas novads – cilvēkam radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru
uzĦēmējdarbībai un dzīvošanai ZiemeĜvidzemē.
Misija – koriăēta no
Valkas novads ir Latvijas ZiemeĜu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzĦēmējdarbības attīstībai, radošai darbībai un
izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs ar Valku – Valgu, novērtētām un aizsargātām dabas vērtībām.
uz
Valkas novads ir Latvijas ZiemeĜu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzĦēmējdarbības attīstībai, radošai darbībai un
izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju, novērtētām un aizsargātām dabas vērtībām.

2. Mērėi (M) un Uzdevumi (U)
PIRMS GROZĪJUMIEM
1.prioritāte: Cilvēkresursu attīstība
Mērėis:
Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža
garumā.
Uzdevumi:
1.Saglabāt un pilnveidot izglītības iestādes;
2.Veicināt augstākās izglītības pieejamību;
3.Veidot mērėtiecīgu sadarbību ar citu administratīvo
teritoriju profesionālās izglītības iestādēm (Smiltenes,
Valmieras, Valgas u.c.);
4.Veicināt bērnu un jauniešu ārpusstundu aktivitāšu
nodarbības;
5.Jauniešu neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs un
brīvais laiks;
6.Veicināt pieaugušo tālākizglītību;
7.Nodrošināt iedzīvotājus ar daudzveidīgu un
augstvērtīgu kultūras programmu;
8.Valkas pilsētas kultūras nams – novada kultūras
centrs.
9.Jauniešu līdzdalība pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

VEIKTIE LABOJUMI
PRIORITĀTE 1: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
Dzēsti: 1.: Saglabāt un pilnveidot izglītības iestādes.
Pievienoti jauni:
U1:
U2:
U3:
U9:
U12:
U13:
U14:
aizstāts ar Attīstīt un pilnveidot visa veida formālās
izglītības pieejamību

Pievienotas jaunas sadaĜas:
Kultūras attīstība un Sporta iespēju attīstība
Mērėis: Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
pieejama veselības aprūpe.
darbības vārdu.
No jauna tiek pievienots uzdevums:
Uzdevumi:
U3: Veicināt sadarbību ar Valgas slimnīcu
1.Veicināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP)
pieejamību;
2.Draudzīgi veselības aprūpes pakalpojumi.

Valkas novada dome

58

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
STRATĒĂISKĀ DAěA] 2010. – 2016. GADAM
Mērėis: Pieejami sociālie pakalpojumi.

IzmaiĦu nav

Uzdevumi:
1.Izveidot multifunkcionālu sociālo pakalpojumu centru
Valkā;
2.Pilnveidot mājas aprūpes pakalpojumus;
3.Piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekĜus centru
izveidei;
4.Veicināt sabiedrības iesaisti sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā (NVO u.c).
Mērėis: Darbaspējīgo vecuma cilvēku nodarbinātības Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
darbības vārdu.
veicināšana.
Uzdevumi:
1.Veicināt uzĦēmējdarbības attīstību;
2.Radīt labvēlīgu vidi uzĦēmējdarbības uzsākšanai;
3.Sociālo riska grupu iesaistīšana darba tirgū;
4.Atbilstošas un elastīgākas pārkvalificēšanās iespējas;
5.Jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas
informācijas sistēma;
6.Jauniešu nodarbinātība.
2.prioritāte: Sakārtota novada infrastruktūra un PRIORITĀTE
2:
SAKĀRTOTA
NOVADA
pakalpojumi
INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
1.pasākums: Transporta infrastruktūra
Mērėis: Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās darbības vārdu.
izmantošana, kvalitatīvu autoceĜu nodrošināšana.
Uzdevumi:
1. Tranzīta kustības sakārtošana Valkas pilsētā;
2.Melnā seguma autoceĜu īpatsvara palielināšanu Valkas
novadā;
3.Satiksmes drošības uzlabošana;
4.VeloceliĦu izbūve;
5.Sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamības
saglabāšana.
2.pasākums: Vides infrastruktūra
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
Mērėis: Attīstīta kvalitatīva vides infrastruktūras darbības vārdu.
pieejamība un izmantošana.
No jauna pievienoti:
Uzdevumi:
U4: Labiekārtot dzīvojamo rajonu teritorijas;
1.Kvalitatīvu
ūdenssaimniecības
sabiedrisko U5: Veikt kapu labiekārtošanas darbus;
pakalpojumu pieejamības uzlabošana;
U6:Veidot teritorijas, kas piemērotas brīvdabas
2.Rekreācijai izmantojamo ūdens resursu infrastruktūras pasākumu rīkošanai;
izveide un uzturēšana;
U7: Uzstādīt vienotas norādes zīmes, afišu stendus.
3.Atkritumu šėirošanas palielināšana.
3.pasākums: Izglītības infrastruktūra
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
Mērėis: Attīstīta un kvalitatīva dažādu veidu izglītība darbības vārdu.
Valkas novadā.
Uzdevumi:
1.Izglītības iestāžu labiekārtošana un renovācija;
2.Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.
3.Aukstākās izglītības pieejamības attīstība.
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Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
4.pasākums: Enerăētikas infrastruktūra
Mērėis: liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara darbības vārdu.
izmantošana siltumenerăijas nodrošināšanā un augsta Uzdevums: Koăenerācijas stacijas būvniecība - dzēsts
energoefektivitāte patērētāju sektorā.
Uzdevumi:
1.Ielu apgaismojuma uzlabošana;
2.Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedriskā un
dzīvojamā sektorā;
3.Atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvara
palielināšana;
4.Koăenerācijas stacijas būve;
5.Siltumtrases atjaunošana un jaunu atzaru izbūve;
6.Nodrošināt drošu siltumapgādi;
7.Samazināt siltuma zudumus, kurināmā patēriĦu,
izmešu daudzumu.
5.pasākums: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības Tiek dzēsts jēdziens sociālā palīdzība.
infrastruktūra
Mērėis: Attīstīta sociālā palīdzība un sociālie
pakalpojumi.
Uzdevumi:
1. Attīstīt un paplašināt esošos sociālos pakalpojumus;
2. Izveidot jaunus alternatīvo sociālo pakalpojumu un
rehabilitācijas centrus Valkā un Kārėos;
3. Izveidot higiēnas centrus ( pirti u.c.) .
3.prioritāte: UzĦēmējdarbības attīstība novadā

PRIORITĀTE 3: UZĥĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA
NOVADĀ – paliek nemainīga

Mērėis: Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu
pievienoto vērtību.
Uzdevumi:
1.Veicināt
uzĦēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstību;
2.Veicināt pašvaldības sadarbību uzĦēmējdarbības jomā
ar citām pašvaldībām Latvijā un ārzemēs;
3.Veicināt jaunu konkurētspējīgu un inovatīvu produktu
ražošanas attīstību;
4.Veicināt daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības
attīstību;
5.Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību;
6.Atbalstīt kvalitatīvu tūrisma produktu izveidi.
4.prioritāte: Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts PRIORITĀTE 4: NOVĒRTĒTS DABAS KAPITĀLS UN
kultūrvēsturiskais mantojums
SAGLABĀTS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Mērėis: Sakoptas un saglabātas kultūrvēsturiskās Paliek nemainīgi.
teritorijas un pieminekĜi.
Uzdevumi:
1.Apzināt un veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu;
2.Kultūrtūrisma attīstības veicināšana.
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Mērėis: Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura Mērėis paliek nemainīgs. Uzdevumos tiek grozīta
vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to teikumu uzbūve, liekot priekšā darbības vārdu.
atjaunošanās spējas.
Uzdevumi:
1.Dabas kapitāla saglabāšana, palielināšana un
ilgtspējīga izmantošanu;
2.Dabas kapitāla izmantošanas sektoru integrācijas
veicināšana citos sektoros;
3.Apzināt dabas resursu piesārĦojuma avotus un
veicināt to novēršanu;
4.Īpaši Aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšana.

3.Funkcionālās ietekmes zonas
Baltijas jūras reăionā – Valka/Valga - autotransporta un dzelzceĜa tranzīta koridors.
SadaĜa papildināta - nosaukumā pievienojot Latvija/Igaunija un ar diviem jauniem apakšpunktiem – City Twin un
Sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju.
Latvijā – ZiemeĜvidzemes kultūras un sporta centrs.
SadaĜā vairs netiek uzskaitīti konkrēti kultūras pasākumi un ir pievienoti divi jauni apakšpunkti - Starptautiska sporta
aktivitāšu rīkošanas vieta un Rūpniecības un loăistikas centrs.
Latvijā – ZiemeĜvidzemes pārrobežu sadarbības centrs.
SadaĜā vairs netiek uzskaitītas konkrētas mācību iestādes, punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā - Izglītības iestādes.
Vidzemes plānošanas reăionā.
SadaĜā grozīts punkts - pārrobežu sadarbības centrs uz Valkas – Valgas pārrobežu sadarbības centrs.

4.Sasniedzamie rezultāti
Tabulā tiek attēloti rādītāji, kas iekĜauti Uzraudzības pārskatā par Valkas novada attīstības programmas
īstenošanas rezultātiem.

5.Rīcību investīciju plāns
Grozīts atbilstoši realizētajiem projektiem un iesniegtajām projektu idejām:

IETEIKUMS

SADAěA KOPĒJĀ PROJEKTU IDEJU
SARAKSTĀ
PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VIJCIEMA PAGASTS

Izstāžu zāles un pagasta vēstures ekspozīcijaskultūrmantojuma krātuves izveidošana Vijciema
pagastā
Brīvdabas estrādes ierīkošana Vijciema pagastā
Energoefektivitātes
pamatskolā

paaugstināšana

Vijciema

Vijciema pirmsskolas izglītības iestādes telpu
paplašināšana
Vijciema pamatskolā
kabineta ierīkošana

meiteĦu

mājturības

Sociālo pakalpojumu centra izveidošana Vijciema
pagastā
Jauniešu centra izveidošana Vijciema pagastā
Vijciema pagasta ūdenssaimniecības attīstība

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Izstāžu zāles un pagasta vēstures ekspozīcijas-kultūrmantojuma
krātuves izveidošana Vijciema pagastā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Brīvdabas estrādes ierīkošana Vijciema pagastā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Nosaukums: „Vijciema
pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES. Nosaukums: „Vijciema pirmskolas izglītības iestādes telpu
paplašināšana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „MeiteĦu mājturības kabineta ierīkošana Vijciema pagastā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas SOCIĀLIE PAKALPOJUMI .
Nosaukums: „Sociālo pakalpojumu centra izveidošana Vijciema pagastā”
Jauniešiem brīvā laika pavadīšanai Depo ēkā. PROJEKTA IDEJA NAV
IEKěAUTA,JO IEPRIEKŠĒJĀ DARBA GRUPAS SANĀKSMĒ
VIENOJĀS, KA JĀIZMANTO ESOŠĀS TELPAS
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA. Nosaukums: „Vijciema ciema ūdenssaimniecības attīstība”
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Ūdens un kanalizācijas ierīkošana Depo ēkā
Vijciema pagastā
Malkas šėūĦa būvniecība Vijciema pamatskolai
Smilšu volejbola laukuma ierīkošana Vijciema
pagastā
Vijciema pagasta centra labiekārtošana (gājēju
celiĦu ierīkošana, centra apĜa izveidošana un
parka teritorijas iekārtošana aiz tautas nama un
pagasta mājas
Pagasta ceĜi Ĝoti sliktā stāvolī, it sevišėi kur brauc
loka maršruts, skolēnus ved uz skolu (pavasara
sezonā praktiski neizbraucams-varbūt kāds
projekts noder)

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas SOCIĀLIE PAKALPOJUMI .
Nosaukums: „Sociālo pakalpojumu centra izveidošana Vijciema pagastā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI. Nosaukums: „Malkas šėūĦa
būvniecība Vijciema pamatskolai”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Smilšu
volejbola laukuma izveide Vijciema pagastā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
„Vijciema pagasta centra labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas TRANSPORTA/CEěU
INFRASTRUKTŪRA. Nosaukums: „CeĜu seguma virsmas atjaunošana
Valkas novadā”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 ZVĀRTAVAS PAGASTS
Aumeisteru kapu kapličas jumta nomaiĦa
Mierkalna tautas
uzlabošana

nama

apkures

sistēmas

Mierkalna tautas nama apkārtnes labiekārtošana
Lokālā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana
pagasta pārvaldes ēkā „Luturskola”
Bibliotēkas telpu remonts
Mierkalna tautas nama telpu remonts

Pagasta pārvaldes telpu remonts
Jumta nomaiĦa pagasta pārvaldes ēkai
Malkas šėūnis skolai

Malkas šėūnis bibliotēkai un pagasta pārvaldei

Ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija
Informācijas stendu (afišu) uzstādīšana

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANA. Nosaukums: „Aumeisteru kapu
kapličas jumta nomaiĦa”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. SILTUMTĪKLU IZZBŪVES. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama apkures sistēmas uzlabošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
CITAS PROJEKTU IDEJAS. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta Mierkalna
tautas nama apkārtnes labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTI. Nosaukums: „Lokālā ūdensvada un
kanalizācijas ierīkošana Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkā „Luturskola”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta
bibliotēkas rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA KULTŪRAS/TAUTAS/SAIETA. Nosaukums:
„Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama telpu vienkāršotā
rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta
pārvaldes ēkas renovācija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta
pārvaldes ēkas renovācija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI. Nosaukums: „Malkas šėūĦa
būvniecība Zvārtavas pagasta pamatskolai, bibliotēkai un pagasta
pārvaldes ēkai ”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI. Nosaukums: „Malkas šėūĦa
būvniecība Zvārtavas pagasta pamatskolai, bibliotēkai un pagasta
pārvaldes ēkai ”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTI. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta Stepu
ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
NORĀDES PLĀKSNES/AFIŠU STENDI. Nosaukums: „Informācijas
stendu (afišu) uzstādīšana Zvārtavas pagastā”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 SOCĀLAIS DIENESTS
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Sociālā dienesta teritorijas labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas SOCIĀLIE PAKALPOJUMI .
Nosaukums: „Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Valkas
pilsētā”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Valkas novadpētniecības muzeja rekonstrukcija
(paplašināšana) -jaunas krātuves un ekspozīciju
telpas projektēšana un būvniecība
Suvenīru tirdzniecības vietas ierīkošana Valkas
novadpētniecības muzejā

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS. Nosaukums: „Valkas
novadpētniecības muzeja rekonstrukcija (paplašināšana) -jaunas
krātuves un ekspozīciju telpas
projektēšana un būvniecība”
PROJEKTA
IDEJA
IEKěAUTA
Zem
sadaĜas
TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE.
Nosaukums:
„Suvenīru
tirdzniecības vietas ierīkošana Valkas novadpētniecības muzejā”

AINAS PALEJAS IESNIEGUMS
1.Vasaras sezonā iekārtot pilsētas autobusu līdz
dārzkopības sabiedrībām.
2.Pieprasīt no dārzu „Celtnieks” īpašniekiem
apĜaut teritorijas.
3.Iekārtot aizsargbarjeras pie Sēlijas ielas tilta
4.Atjaunot veĜas žāvētavu RaiĦa ielas 12 un 12A
5.Organizēt pagraba logu aizsargbarjeru
ierīkošanu ielas malā pie RaiĦa ielas 9.

iesniegums elektroniski nosūtīts Valkas Namsaimniekam. Neviena no
šīm idejām pagaidām nav iekĜauta kopējā projektu ideju sarakstā.
Risināmas no pašvaldības budžeta.

JURA STRAZDIĥA UN VIěA POGAS IESNIEGUMS
Ūdenskrātuves atjaunošana uz Varžupītes pie
BrāĜu kapiem
Ūdeskrātuvju daĜēju pārtīrīšanu pie Valkas
slimnīcas
Uzturēt kartībā saliĦas un apvadkanālus pie
AusekĜu ielas un estrādes
Uzturēt tehniskā kārtībā Varžupīti
Savest tehniskā kārtībā Pedeles upi posmā
estrāde – Zāăezers
Štatu sarakstā ieplānot inženiera-hidrotehniėa
štata vietas

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS TILPĥU APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA.
Nosaukums: „Ūdenskrātuves atjaunošana uz Varžupītes, Valkas pilsētā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS TILPĥU APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA.
Nosaukums: „Dīėa tīrīšana un slūžu remonts Valkas pilsētas mikrorajona
dzīvojamo māju kvartālā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS TILPĥU APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA.
Nosaukums: „Dīėa tīrīšana un slūžu remonts Valkas pilsētas mikrorajona
dzīvojamo māju kvartālā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS TILPĥU APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA.
Nosaukums: „Ūdenskrātuves atjaunošana uz Varžupītes, Valkas pilsētā”
PROJEKTA
IDEJA
IEKěAUTA
Zem
sadaĜas
TŪRISMS/DABA/KULTURVĒSTRUE. Nosaukums:
„Dabas takas
izveide Pedeles upes krastos”
JĀVĒRTĒ!

ELEKTRONISKĀ VĒSTULE NO MARGARITAS KRONBERGAS
Cimzes kapu kapličas renovācija kapiem
Strūklaka Lugažu laukumā, vietā tiktu sakārtotas
ielas, ietves un pagalmi.
Plāni par Parka ielas mājām?

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANA. Nosaukums: „Cimzes kapu kapličas,
Valkā renovācija”
?
?

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VIJCIEMA PAMATSKOLA
Malkas novietne vai arī pāreja uz cita veida
kurināmo
Klēts jumts renovācija
Skolas dārza sakārtošana, labiekārtošana (celiĦi,
rotaĜu laukumi, zaĜā klase, soliĦi), izveidošana par
parku

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI. Nosaukums: „Malkas šėūĦa
būvniecība Vijciema pamatskolai ”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Vijciema pamatskolas telpu un teritorijas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Vijciema pamatskolas telpu un teritorijas labiekārtošana”
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Skolas zāles, ēdināšanas bloka remonts
Mājturības kabineta remonts

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Vijciema pamatskolas telpu un teritorijas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„MeiteĦu mājturības kabineta ierīkošana Vijciema pagastā”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 SARMĪTE SPULDZENIECE
VALKAS PILSĒTAI
detālplānojuma izstrāde Valkas pilsētas centra
apbūves teritorijai – ieejas vārti Latvijā, krasa
robežlīnija , ko var panākt ar detālu teritorijas
labiekārtošanu; Valkai ir cita veida apbūve,
mērogs sadzīves stils kā Valgai, mums ir
jāizveido sava nelielas pilsēta - Valkas seja
ApvedceĜa (tranzītmaršruta) izstrāde izmantojot
Valkas pagasta esošo savienojošo ceĜu
pieslēgumu A3 autoceĜam ar Tālavas ielu
Visu
dzīvojam
mikrorajonu
teritoriju
detālplānojuma izstrāde to labiekārtošanai un
apzaĜumošanai
Poruka ielas projekta realizācija
CeĜa joslas – iebrauktuve no Valmieras puses
Valkas pilsētā – pameža attīrīšana no krūmiem
Rūjienas ielas posma /abpus/ no AusekĜa ielas
līdz Igaunijas robežai piesaiste pilsētas attīstības
koncepcijai, līdzsvaram ar pārrobežu
Esošā tranzītielas posma no Rīgas ielas līdz
VaroĦu ielai /ielas sarkano līniju robežās –
apzaĜumošana un labiekārtošana /pilsētas
vizītkarte/
Izstrādāt projektu Pedeles upes krastu
apauguma sakārtošanai, atjaunošanai un
papildināšanai
Valkas estrādei - nepieciešama otrā elpa, Valkas
estrādei ir Ĝoti labs arhitektoniskais risinājums,
trūkst turpinājuma laikā

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
„Valkas pilsētas centra apbūves teritorijas labiekārtošana”

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas TRANSPORTA/CEěA
INFRASTRUKTŪRA. Nosaukums: „ApvedceĜa (tranzītmaršruta) izstrāde”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
”Valkas dzīvojamo mikrorajonu teritoriju labiekārtošana un
apzaĜumošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas INDUSTRIĀLO ZONU
IZVEIDOŠAS PROJEKTI. Nosaukums: „Jaunas industriālās zonas
„Poruka ielas rajons” izveide „
Latvijas valsts meži
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas INDUSTRIĀLO ZONU
IZVEIDOŠANAS PROJEKTI. Nosaukums: „Rūjienas ielas rajona
labiekārtošana”.
Par šo jautājumu diskutēt darba grupā ar Teritorijas apsaimniekošanas
nodaĜas vadītāju.
PROJEKTA
IDEJA
IEKěAUTA
Zem
sadaĜas
TŪRISMS/DABA/KULTURVĒSTRUE. Nosaukums: „Dabas takas izveide
Pedeles upes krastos „
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Valkas pilsētas estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana„

VALKAS PAGASTAM
SĒěI
izstrādāt projektu SēĜu ciema centra vizuālajam
tēlam – gājēju ietve, veloceliĦš – līdz Valkas
pilsētai, izmainīt veikala vizuālo un sanitāro
konceptu, civilizētu autopieturu
A/c P-23 noteikt ciema galvenās ielas statusu
ciema teritorijas robežās
Dzīvojamās apbūves teritoriju labiekārtošana un
iekārtošana atbilstoši iedzīvotāju dzīves stilam

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
”Valkas pagasta SēĜu ciema dzīvojamās apbūves teritorijas
labiekārtošana”
Valsts autoceĜš P23 VALKA-VIREŠI
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
”Valkas pagasta SēĜu ciema dzīvojamās apbūves teritorijas
labiekārtošana”

LUGAŽI
izstrādāt Lugažu ciema sabiedriskās daĜas
infrastruktūras projektu – Lugažu muižas
sasaistei ar dzīvojamo apbūvi – ietve, veloceliĦš,
apgaismojums
Muižas kompleksā izbūvēt un labiekārtot vietu
brīvdabas laulību ceremonijām

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
”Valkas pagasta Lugažu ciema Lugažu muižas sasaiste ar dzīvojamo
apbūvi”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
CITAS PROJEKTU IDEJAS. Nosaukums: ”Aprīkojuma iegāde brīvdabas
laulību ceremoniju organizēšanai Valkas novadā”
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A/c V-258 noteikt ciema galvenās ielas
statusu ciema teritorijas robežās

V258 VALKA-DADŽI

ĒRĂEMES PAGASTAM
Ērăemes ciema sabiedriskās daĜas telpiskā
plānojuma izstrāde
Ērăemes baznīca – izstrādāt projektu vasaras
koncertzālei, ikgadējiem garīgās mūzikas
festivālu un koncertu rīkošanai
Ērăemes pilsdrupu restaurāciju un teritorijas
attīstību virzīt tā, lai teritorijā varētu rīkot
zemnieku un mājražotāju vēsturiski kolorītus
gadatirgus un visa veida folkloras pasākumus
Atrast , izbūvēt un labiekārtot vietu brīvdabas
laulību ceremonijām
A/c P22 noteikt ciema galvenās ielas statusu
ciema teritorijas robežās
Obligāti jārisina – ietve, veloceliĦš, āra
apgaismojums
Risinājumu – par bijušo centra veikalu
Krustceles, kas uz šodienu nenes nekādu
funkciju

Diskutēt darba grupā
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS.
Nosaukums: „Ērăemes baznīcas drupu labiekārtošana”
PROJEKTA
IDEJA
IEKěAUTA
Zem
sadaĜas
TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE. Nosaukums: „Ērăemes pilsdrupu
restaurācija un teritorijas attīstība”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
CITAS PROJEKTU IDEJAS. Nosaukums: ”Aprīkojuma iegāde brīvdabas
laulību ceremoniju organizēšanai Valkas novadā”
Valsts autoceĜš P22 VALKA-RŪJIENA
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas APGAISMOJUMA
REKONSTRUKCIJA. Nosaukums: „Ielu apgaismojuma atjaunošana
Valkas novada Ērăemes pagasta Ērăemes, OmuĜu un Turnas ciemā”
Ēkas pieder SIA „Pērle AD”, zemi nomā no pašvaldības

KĀRĖU PAGASTAM
dzīvojamās apbūves teritoriju labiekārtošana un
apzaĜumošana
A/c P-22 noteikt ciema galvenās ielas statusu
ciema teritorijas robežās
Visa veida mazo arhitektūras formu nomaiĦa uz
pagasta tēlam atbilstošu – autopietura, ceĜa
rādītāji, soliĦi, lapenes, afišu stendi utt.
Pastaigu celiĦa, Kārėu ciema centra parka zonas
attīstīšana
Skolas teritorijas detālplānojuma izstrāde
Atrast, izbūvēt un labiekārtot vietu brīvdabas
laulību ceremonijām

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
”Kārėu pagasta ciema dzīvojamās apbūves teritorijas labiekārtošana un
apzaĜumošana
Valsts autoceĜš P22 VALKA-RŪJIENA
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
„Vienotas arhitektoniskās formas izstrāde Valkas novadā”

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
CITAS PROJEKTU IDEJAS. Nosaukums: ”Aprīkojuma iegāde brīvdabas
laulību ceremoniju organizēšanai Valkas novadā”

VIJCIEMA PAGASTAM
izstrādāt Vijciema ciema sabiedriskās zonas
teritorijas
labiekārtojuma
un
vizuālās
sakārtošanas projektu /detāli + visa veida mazo
arhitektūras formu izstrāde/
tūrisma un dabas objektu pieejamības un
informācijas projektu izstrāde
Apzināt un sakopt veco muižas parka teritoriju
iekĜaujot tā ainavā Vijas upes krastu reljefu un
apaugumu, izveidojot šo teritoriju sabiedrībai
izmantojamu un pieejamu
Nojaukt pus sabrukušās un neatjaunojamās visa
veida būves, kas atrodas ciema centra teritorijā
un to degradē
Nomainīt kultūras nama un skolas katlu mājām
kurināmā veidu, lai samazinātu šo ēku kurināmā
/malkas/ sagatavošanas darbietilpīgumu un
samazinātu nepieciešamību pēc lielām būvēm –
malkas šėūĦiem

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA DZĪVOJAMO RAJONU LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums:
„Vijciema pagasta centra labiekārtošana”

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Izstāžu zāles un pagasta vēstures ekspozīcijas-kultūrmantojuma
krātuves izveidošana Vijciema pagastā”

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI. Nosaukums: „Malkas šėūĦa
būvniecība Vijciema pamatskolai ”

ZVĀRTAVAS PAGASTAM
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Zaėos – pašvaldībai iegādāties ēku pagasta
veikalam , kuru pēc rekonstrukcijas un
iekārtošanas iznomāt, lai pagasta iedzīvotājiem
šāda veida pakalpojums būtu pagasta
ăeogrāfiskajā centrā.
Pagasta māju renovēt atbilstoši tās funkcijai un
statusam
Noteikt teritorijas un saskaĦot atbilst. Instancēs,
ZiemeĜgaujas aizsargājamo ainavu apvidū
/mantotās pamestās lauku sētas/, kurās būtu
atĜauta šo māju atjaunošana un izmantošana –
pastāvīgai dzīvošanai , vasarnīcām, tūrisma
mītnēm.

Diskutēt darba grupā

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta
pārvaldes ēkas renovācija”
Diskutēt darba grupā

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS PII „PASACIĥA”
Valkas PII „PasaciĦa” teritorijas renovācija un
labiekārtošana
Valkas PII „PasaciĦa” telpu renovācija un
labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES. Nosaukums: „Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes
„PasaciĦa” infrastruktūras attīstība”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES. Nosaukums: „Valkas PII „PasaciĦa” telpu renovācija un
labiekārtošana”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS BJC „MICE”
Jumta nomaiĦa
Ēkas siltināšana
3.stāva 6 telpu remonts
3.stāva koridora remonts
1.stāva „Rūėu skolas” ăērbtuves remonts
2 kāpĦu telpu remonts
Verandas pārbūve
ĖieăeĜu ēkas nojaukšana

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Nosaukums: „Energoefektivitātes
paaugstināšana BJC Mice Semināra 27 ēkai, Valkā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”
Šo darbību var veikt VND par saviem līdzekĜiem, nojaukšanas darbus
saskaĦojot ar būvvaldi.

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 ĒRĂEMES PAMATSKOLA
Ērăemes
pamatskolas
paaugstināšana

energoefektivitātes

Ērăemes pamatskolas labiekārtošana
Ērăemes pamatskolas laukuma atjaunošana

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums:
„Ērăemes
pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Ērăemes pamatskolas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Ērăemes
pamatskolas sporta laukuma atjaunošana”
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Ērăemes pamatskolas
laukumiĦu labiekārtošana

pirmsskolas

Ērăemes
pamatskolas
atjaunošana

rotaĜu

laukuma

internāta

(dienesta

Ērăemes pamatskolas
viesnīcas) izveide

grupu

Ērăemes pamatskolas pirmsskolas grupu ēkas
„ČiekuriĦi” nožogošana
Ērăemes pamatskolas teritorijas sakārtošana
Ērăemes pamatskolas muzeja labiekārtošana
Ērăemes pamatskolas multifunkcionālās takas
iekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES. Nosaukums: „Ērăemes pamatskolas pirmskolas grupas
laukumu labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Ērăemes pamatskolas teritorijas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Ērăemes pagasta internāta izveide Ērăemes pamatskolā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES. Nosaukums: „Ērăemes pamatskolas pirmskolas grupu ēkas
„ČiekuriĦi” nožogošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Ērăemes pamatskolas teritorijas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „Ērăemes pamatskolas muzeja labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Ērăemes pamatskolas teritorijas labiekārtošana”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS ĂIMNĀZIJA
Valkas ăimnāzijas labiekārtošana
Skolas jumta seguma daĜas remonts
4 kabinetu remonts, iekārtošana
Zāles skatuves remonts, iekārtošana
Sporta halles pagarinājums par 9metriem
Sporta halles jumta labošana, skrejceĜa jumta
uzlabošana
Klases skatuves izbūve skolas dārzā
Bruăa ieklāšana skolas priekšā
Sporta zāles seguma atjaunošana
Jauniešu klubs/birojs
Volejbolam tribīnes
Aprīkojums ielu vingrošanai

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ăimnāzijas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ăimnāzijas ēkas jumta seguma daĜas remonts”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ăimnāzijas kabinetu labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ăimnāzijas zāles skatuves remonts”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Sporta halles
pagarināšana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Sporta halles
un skrejceĜa jumta labošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Klases –
skatuves izbūve Valkas ăimnāzijas dārzā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Bruăa
ieklāšana Valkas ăimnāzijas ēkas priekšpusē”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĂIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ăimnāzijas sporta zāles atjaunošana”
?
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Volejbolam
tribīnes”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Ielu
vingrošanas aprīkojums”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 ZVĀRTAVAS PAGASTA OZOLU PAMATSKOLA
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[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
STRATĒĂISKĀ DAěA] 2010. – 2016. GADAM
Malkas šėūnis

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas ENERGOEFEKTIVITĀTES
PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLĀBĀŠANAI. Nosaukums: „Malkas šėūĦa
būvniecība Zvārtavas pagasta pamatskolai, bibliotēkai un pagasta
pārvaldes ēkai”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas sporta zāles izveide/būvniecība”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas meiteĦu mājturības kabineta
izveide”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Zvārtavas
pagasta Ozolu pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana”

Sporta zāle
MeiteĦu mājturības kabinets

Sporta laukuma labiekārtošana

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS PAMATSKOLA
Valkas pamatskolas teritorijas labiekārtošana
Zēnu un meiteĦu mājturības kabinets
Valkas pamatskolas ēdināšanas bloks
Iekštelpu labiekārtošana
MēbeĜu nomaiĦa mācību telpās
Instalācijas nomaiĦa klašu telpās

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Valkas pamatskolas teritorijas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Zēnu un meiteĦu mājturības kabineta izveide Valkas pamatskolā”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„Valkas pamatskolas ēdināšanas bloka renovācija”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „Valkas pamatskolas iekštelpu labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS. Nosaukums:
„MēbeĜu nomaiĦa Valkas pamatskolas mācību telpās”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „Instalācijas nomaiĦa Valkas pamatskolas mācību telpās”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Valkas pilsētas brīvdabas estrādes rekonstrukcija
un teritorijas labiekārtošana
Zāăezera teritorijas un apkārtnes labiekārtošana
Āra skatuves iegāde
Uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
izbūve
Valkas novada RADIO izveide
Valkas pilsētas kultūras nama kafejnīcas
labiekārtošana
Valkas
pilsētas
kultūras
nama
prezentāciju/vēsturiskās ekspozīcijas telpas
izveidošana un labiekārtošana
Valkas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar LED
televizoriem foajē un kafejnīcas telpās
Valkas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar
publisko kafijas automātu

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA KULTŪRAS/TAUTAS/SAIETA NAMI. Nosaukums:
„Valkas pilsētas kultūras nama labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas VIDES LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS TILPĥU APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA.
Nosaukums: „Zāăezera teritorijas labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Āra skatuves iegāde Valkas pilsētas kultūras namam”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas SOCIĀLIE PAKALPOJUMI .
Nosaukums: „Uzbrauktuves, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izveide
Valkas pilsētas kultūras namam”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS.
Nosaukums: „RADIO izveidošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS.
Nosaukums: „Valkas pilsētas kultūras nama kafejnīcas labiekārtošana ”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA KULTŪRAS/TAUTAS/SAIETA NAMI. Nosaukums:
„Valkas pilsētas kultūras nama labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA KULTŪRAS/TAUTAS/SAIETA NAMI. Nosaukums:
„Valkas pilsētas kultūras nama labiekārtošana”
PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA KULTŪRAS/TAUTAS/SAIETA NAMI. Nosaukums:
„Valkas pilsētas kultūras nama labiekārtošana”
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[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
STRATĒĂISKĀ DAěA] 2010. – 2016. GADAM
Valkas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar
ekrānu

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA KULTŪRAS/TAUTAS/SAIETA NAMI. Nosaukums:
„Valkas pilsētas kultūras nama labiekārtošana”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017J.CIMZES MŪZIKAS SKOLA
Mūzikas instrumentu iegāde

PROJEKTA IDEJA IEKěAUTA Zem sadaĜas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „Mūzikas instrumentu iegāde J.Cimzes mūzikas skolai”

Valkas novada dome

69

