VALKAS NOVADA DOME
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam
izstrādes un valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam
aktualizācijas darba grupas sanāksme

P R O T O K O L S NR. 1
Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka
2013.gada 16. maijā
Sanāksme sākās: plkst. 10:00
Sanāksmi vada:
G. Smane – attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja
Protokolē:
Kristīne SalniĦa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: L.Engere, E.Lībietis, K.Albergs, V.ZariĦš, G.Bašėis, I.KalniĦa,
S.Spuldzeniece, I.SiliĦš, J.PutniĦa, J.Krams, Dz.Auzāne,
E.IvĜevs, I.Medne (skat.pielikumu).

Darba kārtībā
1. Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādi;
2. Informācija par Valkas novada attīstības programmas grozījumu
izstrādes nepieciešamību;
3. Diskusija par Ilgtspējīgas attīstības stratēăiju - plānota kā garākā
darba sanāksmes daĜa - piedalās visi klātesošie;
4. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2020.gadam un
Rīcību programmas izstrādi;
5. Turpmākie plāni/pasākumi attīstības dokumentu izstrādē, vienošanās par darba
sanāksmju, uzĦēmēju un kaimiĦu pašvaldību pārstāvju tikšanās datumiem
6. Dažādi.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēăija ir ilgtermiĦa
attīstības plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās
izstrādi paredz Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēăiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada
30.decembrim. Skaidro, ka ilgtspējīgas attīstības stratēăijas uzdevumi ir definēt
Valkas novada ilgtermiĦa attīstības redzējumu, ilgtermiĦa attīstības prioritātes,

stratēăiskos mērėus un telpiskās attīstības perspektīvu. Informē, ka stratēăijas izstrādē
par pamatu tiks izmantota Valkas novada attīstības programmas 2010. -2016.gadam
un Valkas novada teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam, tāpēc vienlaicīgi ir
nepieciešama šo plānošanas dokumentu aktualizācija.
G.Smane informē, ka Ħemot vērā, to, ka no 13.10.2011. stājās spēkā jauns
Teritorijas attīstības plānošanas likums, kas nosaka Teritorijas attīstības plānošanu
vietējā līmenī, ir uzsākta attīstības programmas aktualizācija.
Galvenās aktualizējamās sadaĜas ir Valkas novada sasniedzamie rezultāti,
jāpārskata katrai prioritātei noteiktie mērėi un uzdevumi, jāaktualizē rīcību
(investīciju) plāns 2014.-2020.gadam.
Iesaka klātesošajiem, savlaicīgi sniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums
izstrādājamos dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās Valkas novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks,
izpilddirektors, būvvaldes vadītāja, Attīstības un plānošanas nodaĜas speciālisti,
Ērăemes pagasta pārvaldes vadījās, pārstāve no Vidzemes plānošanas reăiona,
izglītības pārvaldes vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tiek diskutēts par to, ka nepieciešams precizēt Valkas novada telpiskās attīstības
struktūras shēmu. IekĜaujot ainaviskās teritorijas, smilts grants atradnes un kūdras
ieguves laukus (piemērām, Žuldas purvs un Taures purvs). Izskan ierosinājums veidot
shēmu - procentuālā griezumā, par katra pagasta atradnēm.
K.SalniĦa informē, par jaunajām projektu idejām, kuras ir saskaĦotas ar Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministriju (VARAM) noteikto pakalpojumu
grozu. Izklāsta projektu idejas.
S.Spuldzeniece: par Ērăemes pilsdrupu labiekārtošanu.
E.Krams atbild: ir uzsākts darbs pie baznīcas drupu attīrīšanas. Pilsdrupās plānots
uzstādīt pārvietojamo skatuvi. ZiemeĜu torĦa atjaunošanai top projekts, kurā plānots
atjaunot starpstāvus un trepes, iekštelpā izveidot muzeju, pils drupas tiks pielāgotas
kultūrtūrismam.
S.Spuldzeniece: plānotājiem ir pienākums dot idejas Vijciema un SēĜu ciema
labiekārtošanā. Paredzēt veloceliĦa izbūvi no SēĜu ciema uz Valku un no Lugažu
ciema uz Valku.
Diskutē par energoefektivitātes projektiem. Nepieciešams papildināt ar Bērnu
jaunatnes Sporta skolas Semināra ielā 27A siltināšanu un OmuĜu skolas siltināšana.

K.Albergs: Jāveicina autobusa maršruta kustība starp Valku un Valgu. DzelzceĜa
stacijas attīstība kopā ar Valgu. Jāpievērš uzmanība „ZiemeĜu stīgas” Zvārtavas
posma attīstībai.
V.ZariĦš: nepieciešams noasfaltēt posmu Mierkalns-Stepi, Zvārtavas pagastā.
G.Smane: Katrai struktūrvienībai un nodaĜai būs jāaktualizē sava investīciju plāna
daĜa.
I.KalniĦa
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(infrastruktūras projekti) un pakalpojumu pieejamību.
Diskutē par novada specializāciju, kas daĜēji jau ir definēta vīzijā un novada
funkcionālajās zonās (mežsaimniecības un kokapstrādes attīstības iespēju teritorija),
šeit nepieciešams pievienot arī lauksaimniecību.
Telpiskajā struktūrā jāataino industriālās un funkcionālās zonas, arī ainaviskās
teritorijas. Jāveido perspektīvā telpiskā struktūra pilsētai, attēlojot industriālās zonas,
apdzīvojuma zonas, zaĜās zonas u.t.t.).
Jāveido urbānās telpas attīstība, pamatojot to ar iedzīvotāju plūsmām.
3.
Debatēs nolemj:
Uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem un izpilddirektoram, iestāžu un nodaĜu
vadītājiem, rīkot savā pārziĦā esošajās teritorijās, apspriedes ar iedzīvotājiem, lai
noteiktu novada iedzīvotāju kopīgās vajadzības un prioritātes.
Elektroniskā veidā (sūtot e-pastus), aicināt Valkas novada iestādes un
struktūrvienības sniegt priekšlikumus, plānošanas dokumentu izstrādē, apkopot un
iesniegt projektu idejas nākošajam plānošanas periodam, noteikt atbildīgās personas,
nepieciešamo finansējuma apjomu un norādīt finansējuma avotus.
Attīstības un plānošanas nodaĜai uzdot pārskatīt un aktualizēt investīciju/rīcību
plānu 2010.-2013.gadam, apkopot un iekĜaut jaunās iesniegtās projektu idejas 2014.2020.gadam un prezentēt aktualizēto rīcību plānu nākošajā darba grupas sanāksmē.
Sanāksme beidzās: plkst. 11:30
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. SalniĦa

