VALKAS NOVADA DOME
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam
izstrādes un Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam
aktualizācijas
Kultūras darba grupas sanāksme
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Valkas pilsētas kultūras nams, E. DārziĦa ielā 8, Valka
2013.gada 18. septembrī
Sanāksme sākās: plkst. 15:00
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 kultūras 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 kultūras 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. Skaidro, ka sasniedzamos
rezultātus ir grūti salīdzināt, jo nav pieejama šāda informācija, šajā gadījumā būtu
nepieciešams izmantot apstiprinātos alternatīvās attīstības indeksus. Funkcionālajās
ietekmes zonās, nepieciešams aktīvi strādāt pie Latvijas – Igaunijas sadarbības.
Uzskaita attīstības programmā iekĜautos mērėus un uzdevumus, kas attiecas uz
kultūras jomas attīstību novadā, aicina, ja nepieciešams veikt labojumus un
precizējumus.
G.Smane: turpina sanāksmi izklāstot projektu ideju sarakstu. Skaidro, ka idejas ir
apkopotas pamatojoties uz stratēăijā jau esošajām projektu idejām un saĦemtajiem
ierosinājumiem.

Rit diskusija: kur sanāksmes dalībnieki tiek aicināti izteikt priekšlikums plānošanas
dokumentu izstrādei. Diskutē par Ērăemes pagasta OmuĜu bibliotēkas pārcelšanu, ka
vajadzētu iekĜaut projektu ideju sarakstā, uz ko tiek sniegta atbilde, ka tas tiks veikts
šogad un projektu sarakstā iekĜaut nav nepieciešams. Tiek uzklausīts ieteikums
projektu ideju sarakstā iekĜaut Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošanu. Diskutē
par EST – LAT – RUS programmas priekšrocībām. Skaidro, ka pārrobežu sadarbības
programmas Latvijas reăioniem ir laba iespēja papildus finansējuma piesaistīšanai,
īpaši šajā laikā, kad jelkāds valsts atbalsts attīstībai ir būtiski samazināts. Pašvaldības
līdzfinansējums ir 5%.
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ierosinājums, ka projektu sarakstā jāiekĜauj ideja par norādēm, uz kuru pusi tad
bibliotēka atrodas. Pie noražu stabiem vajadzētu jaunas plāksnītes ar uzrakstu
"Bibliotēka". Piemēram, Rīgas un Beverīnas ielas krustojumā un Rīgas un RaiĦa ielas
krustojumā. Plānos jāiekĜauj Turnas bibliotēkas rekonstrukcija.

3.
Debatēs nolemj:
Ieviest augstāk minētās korekcijas, kas attiecas uz attīstības programmas projektu
sadaĜu. PieĦemt zināšanai, ka darba grupas sanāksmē veiktās korekcijas var tikt
precizētas. Aicināt, savlaicīgi izteikt priekšlikumus, labojumus un papildinājumus,
sadaĜā, kas attiecas uz kultūras jomu, personīgi ierodoties Attīstības un plānošanas
nodaĜā vai sūtot informāciju elektroniskā veidā.
Attīstības un plānošanas nodaĜai, veikt labojumus un papildinājumus.
Rīkot citas tematiskās darba grupas.

Sanāksme beidzās: plkst. 16:00
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