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

P R O T O K O L S NR. 4
Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka
2013.gada 12. septembrī
Sanāksme sākās: plkst. 14:00
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 projektu idejām 2014.-2017.gadam.
4. Dažādi.
1.
Klausās: V.A.Kraukli, 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.
Klausās: G.Smani, kura kopumā raksturo novada teritoriju – kopplatību,
iedzīvotāju skaits, būtiskākie novada attīstības resursi.
Klausās: G.Smani, informē, ka galvenās aktualizējamās sadaĜas ir Valkas novada
sasniedzamie rezultāti, jāpārskata katrai prioritātei noteiktie mērėi un uzdevumi,
jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns 2014.-2017.gadam. Informē, ka nākamā gada
rudenī tiks uzsākti arī teritorijas plānojuma grozījumi.
Šajā darba grupas sanāksmē tiks labota, precizēta un aktualizēta sadaĜa, kas
attiecas uz uzĦēmējdarbības attīstību Valkas novada teritorijā.
2.
Klausās: G.Smani, 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.
Klausās: G.Smani, turpina sanāksmi, izklāstot stratēăijā iekĜautās nodaĜas: Novada
sasniedzamie rezultāti, funkcionālās ietekmes zonas un telpiskās attīstības struktūra.
Klausās: V.A.Kraukli, jānorāda kūdras vietas perspektīvē.
Klausās: L.Engeri, atbild, kad teritorijas plānojumā veiks grozījumus, tad šīs
vietas tiks pārskatītas.
Klausās: G.Smani, raksturo novada urbāno telpu. Industriālās teritorijas apzīmētas
ar pelēku krāsu, ar ministriju saskaĦots, skaidro to izvietojumu.
Klausās: L.Engeri, atzīmē, ka uzĦēmuma SIA „Vārpas 1” atrašanās vieta tiks
iezīmēta, kā industriālā zona.
Klausās: V.A.Kraukli, atzīmē, ka vieta ap Mehāniskajām darbnīcām arī jānorāda
kā industriālā zona.
Rit diskusija par Industriālajām zonām.
Klausās: K.Simonovu, lūdz, paskaidrot pa kādām ielām tiek plānotas industriālās
zonas.
Klausās: G.Smani un L.Engeri, shēmā norāda teritorijas, kas iezīmētas, kā
Industriālas teritorijas.

Klausās: G.Smani, skaidro, ka galvenokārt tieši šīs teritorijas, jo tur jau ir
ražotnes.
Klausās: G.Smani, turpina sanāksmi, skaidrojot būtiskākos transporta koridorus.
Galvenā problēmzona, ceĜa posms uz Zvārtavas pagastu. Šobrīd tehniskais projekts ir
ceĜam A3 posmā no Zemgales ielas līdz Valkas robežai.
Klausās: V.A.Kraukli, piebilst, ka projekts ir iekĜauts tranzītielu programmā.
Klausās: G.Smani, papildina, gadījumā ja neapstiprinās tajā programmā, tad
sniegs LV-EST programmā.
Klausās: G.Smani, turpina sanāksmi, raksturojot novada specializāciju.
Klausās: I.Šteinu, spriež, ja Valkā visās vietās tiek rakts optiskais kabelis, ir
jāpadomā par loăistikas centra attīstību vai izveidošanu.
Klausās: V.A.Kraukli, atbild, ka tāda ideja jau ir bijusi un tam piemērotas telpas
sameklētas. Piebilst, ka nepieciešams attīstīt pakalpojumus, kas saistīti ar IT jomu.
Klausās: I.Šteinu, norāda, ka pie specializācijas, jāmin ekoloăiskie produkti,
piemēram, rotaĜlietas, iesaiĦojumi no papīra.
Klausās: V.A.Kraukli, norāda, ka nepieciešams paplašināt specializācijā minēto
ekoloăisko daĜu izdomājot vienotu nosaukumu.
Klausās: I.Šteinu un L.Engeri, kas atzīmē, ka specializācijas nosaukums var būt:
Ekoloăisko produktu ražošana.
Klausās: K.Simonovu, jautā, kas Valkas pilsētā ir no derīgiem izrakteĦiem.
Klausās: G.Smani, skaidro, ka ir kūdras ieguves vietas un smilts, smilts/grants
ieguves vietas.
Klausās: V.A.Kraukli, piebilst, ka Ėeizarpurvam jau ir paplašināšanas plāns, tā,
pat vajag telpiskajā struktūrā atainot Zvārtavas pagasta KraĦėu purvu, kurā tiek
paredzēts 150ha platībā rūpnieciskā ražošana.
Rit diskusija par Lauku partnerību „ZiemeĜgauja” un iedzīvotāju skaitu Valkas
novadā. Tiek apspriesta ideja, ka pašvaldībai jāizstājas no Lauku partnerības
„ZiemeĜgauja” un jādibina sava partnerība.
Klausās: M.Miėelsonu, norāda, ka Lauksaimniecības jomā neieciešams attīstīt
enerăētikas kultūru.
Klausās: V.A.Kraukli, atzīmē, ka tas ir dārgi, kā arī tiek noplicināta zeme. Norāda,
ka šajā jomā tiek domāts par subsīdiju samazināšanu.
Klausās: U.PutniĦu, norāda, ka pie specializācijas nevajag uzskaitīt konkrētas
nozares, nevar zināt kas būs pēc 10 gadiem, nepieciešams uzskaitīt vispārīgi.

Klausās: K.Simonovu, ierosina, 1)produkcijas pārstrāde un 2)pārtikas ražošana.
Klausās: V.A.Kraukli, norāda, ka dabas tūrisma vietā jāraksta tikai tūrisms.
Klausās: G.Smani, skaidro par attīstības indeksiem.
Klausās: K.Simonovu, jautā, vai laukos iedzīvotāju skaits nemainās straujāk.
Klausās: G.Smani, atbild, nē, ir līdzīgi, kā Valkā.
Rit diskusija, kas ir lielie uzĦēmēji un kādas klasifikācijas ir Valkā. Tiek atzīmēts,
ka novadā galvenokārt darbojas mazie uzĦēmumi.
Klausās: K.Simonovu, jautā, migrācija Valkā.
Klausās: V.A.Kraukli, skaidro, ir vērojama tendence, ka uz Valkas novadu
pārceĜas iedzīvotāji no citiem novadiem.
Diskusija par tautas skaitīšanas datiem. Norāda, ka statistikas dati ir neprecīzi, jo
neatspoguĜo patieso situāciju valstī.
Klausās: G.Smani, informē par projektu ideju sadaĜu.
Klausās: V.A.Kraukli, skaidro projektu sadaĜas veidošanās principu. Atzīmē, ka tā
veidojusies iesaistoties visām pašvaldības struktūrvienībām un nodaĜām.
Klausās: G.Smani, informē, kādi projekti plānojas tuvākajā laikā. Atzīmē, ka
šogad tiks izbūvēts bērnu rotaĜu laukums pie PII „PasaciĦa”.
Klausās: I.Šteinu, iesaka ideju, ka pie novada specializācijas vajadzētu minēt
otrreizējo resursu izmantošanu.
Diskusija: par dzelzceĜa atzara izbūvi preču kravu pārvadāšanai, jāpiesaista
līdzekĜi Lugažu stacijas pārbūvei.
Diskusija par ceĜa labiekārtošanu uz Ėeizarpurvu, nepieciešams noskaidrot
konkrētais ceĜa posms. Jāsazinās ar ieinteresēto pusi.
Klausās: G.Smani, aicina izteikt un sniegt ieteikumus plānošanas dokumentu
pilnveidošanā.
Diskusija par ēdināšanas iespējām Valkas novadā. Tiek atzīmēts, ka Valkas pilsētā
nav nevienas kulturālas iestādes, kurp vest ārzemju delegācijas.
3.
Debatēs nolemj:
Ieviest augstāk minētās korekcijas, kas attiecas uz novada specializāciju un
projektu ideju sadaĜu. PieĦemt zināšanai, ka darba grupas sanāksmē veiktās korekcijas
var tikt precizētas. Aicināt, savlaicīgi izteikt priekšlikumus, labojumus un
papildinājumus, sadaĜā, kas attiecas uz uzĦēmējdarbības jomu.

Attīstības un plānošanas nodaĜai, veikt labojumus un papildinājumus. Pēc
apstiprināšanas domes sēdē plānošanas dokumentu 1.redakcijas izsūtīt elektroniski
visiem darba grupas dalībniekiem. Rīkot citas tematiskās darba grupas.
Sanāksme beidzās: plkst. 15:30

Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. SalniĦa

