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

P R O T O K O L S NR. 3
Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka
2013.gada 11. jūlijā
Sanāksme sākās: plkst. 13:00
Sanāksmi vada:
G. Smane – attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja
Protokolē:
Kristīne SalniĦa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: (skat.pielikumu).

Darba kārtībā
1. Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēăijas izstrādes un attīstības
programmas grozījumu izstrādes gaitu.
2. Informācija par Valkas novada ilgtermiĦa attīstības stratēăiskajiem virzieniem,
diskusija par novada specializāciju - esošā specializācija un tās attīstība.
Diskusijā piedalās visi.
3. Informācija par Valkas novada izglītības jomas projektu idejām 2014.2020.gadam.
4. Dažādi.
1.
Klausās: G. Smani, kura kopumā raksturo novada teritoriju – kopplatību,
iedzīvotāju skaits, būtiskākie novada attīstības resursi. Skaidro, kāpēc tiek uzsākta
plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija, pamato to ar jauna likuma spēkā
stāšanos.
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 beigām.

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 programma 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.
Šajā darba grupas sanāksmē tiks labota, precizēta un aktualizēta sadaĜa, kas
attiecas uz izglītības attīstību Valkas novada teritorijā.
2.
G.Smane: informē, par izstrādāto Valkas novada telpisko struktūru, skaidro ko
nepieciešams papildināt un atzīmēt izstrādātajā shēmā. Skaidro telpiskās struktūras
nozīmi un galvenos iezīmētos attīstības virzienus. Aicina sanāksmes dalībniekus
izteikt precizējumus un papildinājumus telpiskās struktūras uzlabošanai. Atzīmē, ka
struktūrā ir trīs galvenie bloki: Novada urbānā telpa (Valka), Vietējas nozīmes
attīstības telpa un Lauku attīstības teritorijas. Raksturo un pamato stratēăijā noteikto
vīziju un misiju.
G.Smane: turpina sanāksmi, izklāstot stratēăijā iekĜautās nodaĜas: Novada
sasniedzamie rezultāti un Funkcionālās ietekmes zonas.
U.OzoliĦa: iesaka koriăēt novada misiju atzīmējot, ka Valkas novads ir pārrobežu
sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju, nevis tikai starp Valku-Valgu.
G.Smane: Funkcionālajās ietekmes zonās, nepieciešams aktīvi strādāt pie Latvijas
– Igaunijas sadarbības. Uzsvars likts uz Rail Baltic, bet vēl nav apstiprināts tā
maršruts.
V.A.Krauklis: pēc pēdējās informācijas izskanēja versija, ka varētu modernizēt
esošo, bet vairāk sliecas uz jauna posma būvniecību. Bet tas nenozīmē, ka esošo
infrastruktūru nevar padarīt ātrāku.

U.OzoliĦa: norāda, ka pie Funkcionālajām zonām, kas attiecas uz Baltijas jūras
reăionu Valkas – valgas vietā, nepieciešams akcentēt Latvijas –Igaunijas sadarbības
centrs.
V.A.Krauklis: pie funkcionālajām zonām, jāatzīmē, ka Valka ir rūpniecības un
loăistikas centrs.
V.A.Krauklis: aicina izskatīt stratēăiskajā daĜā noteiktos mērėus un uzdevumus,
kuri attiecas uz izglītības jomu.
Notiek diskusija: par stratēăijā noteikto 1.prioritāti: Cilvēkresursu attīstība un
mērėi: Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža garumā. Tiek grozīti
izvirzītie uzdevumi mērėa sasniegšanai.
No uzskaitītajiem veicamajiem uzdevumiem tiek koriăēti 1.;7.;9.;12.punkts,
savukārt 11.punkts tiek dzēst.
Notiek diskusija par 5.punktu – attīstīt profesionālo izglītības programmu apguvi.
V.A.Krauklis: dažādās jomās jāveido cieša sadarbība ar Igaunijas izglītības
iestādēm, lai nodrošinātu audzēkĦu skaitu.
L.Kreicberga: nepieciešams, lai veidotos sadarbība starp izglītības iestādēm
novada ietvaros.
U.OzoliĦa:

sistemātiska

un

racionāla

resursu

izmantošana

savstarpēji

sadarbojoties novada izglītības iestādēm.
U.OzoliĦa: piebilst, ka šajā sadaĜā iztrūkst kultūra un sports.
G.Smane: atbild, ka šī sadaĜa tiks papildināta.
U.OzoliĦa: izsaka, priekšlikumu projektu ideju sarakstā iekĜaut arī visus „mīkstos
projektus”.
Tiek diskutēts vai tas ir nepieciešams, jo parasti atsaucas uz programmā
izvirzītajiem mērėiem.
Dz.Švarte: atzīmē, ka nav iekĜautas projektu idejas, kas attiecas uz Ozolu
pamatskolu.
Tiek uzklausītas projektu idejas un papildināts projektu ideju saraksts ar Malkas
šėūni pamatskolai, sporta zāles būvniecību, MeiteĦu mājturības kabineta izveidi un
Skolas sporta laukuma labiekārtošana.
V.A.Krauklis: norāda, ka bērnu skolā paliek arvien mazāk, tāpēc jāmeklē
risinājumi šīs ēkas saglabāt labā tehniskā stāvoklī, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem
izmantot tajā esošo inventāru, kā piemērām „Mājturības kabinetu”.

3.
Debatēs nolemj:
Ieviest augstāk minētās korekcijas, kas attiecas uz stratēăijā noteiktajiem mērėiem
un uzdevumiem. PieĦemt zināšanai, ka darba grupas sanāksmē veiktās korekcijas var
tikt precizētas līdz nākošajai darba grupas sanāksmei. Aicināt, savlaicīgi izteikt
priekšlikumus, labojumus un papildinājumus, sadaĜā, kas attiecas uz izglītības jomu,
personīgi ierodoties Attīstības un plānošanas nodaĜā vai sūtot informāciju elektroniskā
veidā.
Attīstības un plānošanas nodaĜai, veikt labojumus un papildinājumus. Darba
materiālu izsūtīt elektroniski visiem tematiskās darba grupas dalībniekiem.
Rīkot citas tematiskās darba grupas.

Sanāksme beidzās: plkst. 14:30
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. SalniĦa

