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IEVADS
Ar 2013.gada 25.aprīļa Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokola izraksts
Nr.6.4.§. un Nr.6.5.§.) tika uzsākta Valkas novada Attīstības programmas 2010.-2016.gadam
aktualizācija un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrāde.
Valkas novada dome 2013.gada 26.septembrī pieņēma lēmumu par Valkas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada attīstības
programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas publisko apspriešanu.
Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi,
tendences un prognozes, kā arī informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu un
nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības programmas
īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības
kārtību. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu.
Vadoties no likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, Valkas novada dome
2013.gada 1.oktobrī Valmieras reģionālajai valsts vides pārvaldei, Dabas aizsardzības
pārvaldes , Vidzemes reģionālās administrācijas birojam, Dabas aizsardzības pārvaldei, Valsts
aģentūrai „Sabiedrības veselības aģentūra”, Valmieras filiālei iesniegumu lūdzam sniegt
konsultācijas par Valkas novada attīstības programmas aktualizācijas un Valkas novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēka veselību, kā arī
par stratēģiskā novērtējuma uz vidi piemērošanu vai nepiemērošanu. Pēc veiktajām
konsultācijām plānošanas dokuments tika nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam, kur 2013.
gada 15. oktobra lēmumā tika lemts par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu aktualizētajai Valkas novada attīstības programmai 2010. – 2016. Gadam un
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2037.gadam.
Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona 2013.gada 28.oktobra vēstuli Nr.1-15.4/560
„Atzinums par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakciju”
(saņemta uz reģistrēta Valkas novada domē 28.10.2013. reģ.Nr.1230) tika izstrādāta
plānošanas dokumentu gala redakcijas projekts un pamatojoties uz Valkas novada domes
2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu tika iesniegts plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.
Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona 2014.gada 31.janvāra atzinumu, ar kuru
reģions neatbalsta Valkas novada aktualizētās attīstības programmas 2010. – 2016.gadam
apstiprināšanu un saskaņā ar „Darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.2020.gada plānošanas periodam”” 8+21 centram noteiktajiem specifiskiem atbalsta mērķiem
(SAM) paredzēto finansējumu Valkas novada dome 2014.gada 27.martā pieņēma lēmumu
(sēdes protokola izraksts Nr.4, 8.§) „Par Valkas novada attīstības programmas 2010.2016.gadam aktualizācijas pagarināšanu”, ar kuru tika pagarināts aktualizācijas termiņš līdz
2014.gada 1.jūnijam.
Pārskats sagatavots, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumus
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
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2.DARBA GRUPAS SANĀKSMES
Izstrādājot plānošanas dokumentu 1.redakcijas tika noorganizētas vairākas tematiskās darba
grupas tai skaitā izglītības pārstāvju darba grupa, Valkas novada uzņēmēju darba grupa un
kultūras pārstāvju darba grupas sanāksme. Plānošanas dokumentos tika veiktas izmaiņas
saskaņā ar sanāksmēs zemāk tekstā pievienotajiem protokoliem.
____________________________________________________________________________

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 nodaļas vadītāja
Protokolē:
Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: L.Engere, E.Lībietis, K.Albergs, V.Zariņš, G.Bašķis, I.Kalniņa,
S.Spuldzeniece, I.Siliņš, J.Putniņa, J.Krams, Dz.Auzāne, E.Ivļevs,
I.Medne (skat.pielikumu).
Darba kārtībā
1. Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi;
2. Informācija par Valkas novada attīstības programmas grozījumu
izstrādes nepieciešamību;
3. Diskusija par Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju - plānota kā garākā
darba sanāksmes daļa - 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, uzņēmēju un kaimiņu pašvaldību pārstāvju tikšanās datumiem
6. Dažādi.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu. Informē, ka stratēģijas izstrādē par pamatu tiks izmantota Valkas novada attīstības
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programmas 2010. -2016.gadam un Valkas novada teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam,
tāpēc vienlaicīgi ir nepieciešama šo plānošanas dokumentu aktualizācija.
G.Smane informē, ka ņemot 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 sadaļas ir Valkas novada sasniedzamie rezultāti, jāpārskata katrai
prioritātei noteiktie mērķi 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 nodaļas speciālisti, Ērģemes
pagasta pārvaldes vadījās, pārstāve no Vidzemes plānošanas reģiona, izglītības pārvaldes
vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tiek diskutēts par to, ka nepieciešams precizēt Valkas novada telpiskās attīstības struktūras
shēmu. Iekļaujot 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.Salniņa informē, par jaunajām projektu idejām, kuras ir saskaņotas ar Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) noteikto pakalpojumu grozu. Izklāsta projektu idejas.
S.Spuldzeniece: par Ērģemes pilsdrupu labiekārtošanu.
E.Krams atbild: ir uzsākts darbs pie baznīcas drupu attīrīšanas. Pilsdrupās plānots uzstādīt
pārvietojamo skatuvi. Ziemeļu torņa 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 Sēļu ciema
labiekārtošanā. Paredzēt veloceliņa izbūvi no Sēļu 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 Omuļu skolas siltināšana.
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K.Albergs: Jāveicina autobusa maršruta kustība starp Valku un Valgu. Dzelzceļa stacijas
attīstība kopā ar Valgu. Jāpievērš uzmanība „Ziemeļu stīgas” Zvārtavas posma attīstībai.
V.Zariņš: nepieciešams noasfaltēt posmu Mierkalns-Stepi, Zvārtavas pagastā.
G.Smane: Katrai struktūrvienībai un nodaļai būs jāaktualizē sava investīciju plāna daļa.
I.Kalniņa (Vidzemes plānošanas reģions): Jādefinē specializācija, kādā uzņēmējdarbības
vidē novads darbosies, analizējot: apdzīvojuma struktūru (infrastruktūras projekti) un
pakalpojumu pieejamību.
Diskutē par novada specializāciju, kas daļēji 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,
zaļās zonas u.t.t.).
Jāveido urbānās telpas attīstība, pamatojot to ar iedzīvotāju plūsmām.
3.
Debatēs nolemj:
Uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem un izpilddirektoram, iestāžu un nodaļu vadītājiem, rīkot
savā pārziņā 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 nodaļai uzdot pārskatīt un aktualizēt investīciju/rīcību plānu 2010.2013.gadam, apkopot un iekļaut 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. Salniņa

____________________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 2
Valkas novada dome, Semināra iela 9, Valka
2013.gada 26. jūnijā
Sanāksme sākās: plkst. 10:00
Sanāksmi vada:
G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē:
Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: (skat.pielikumu).
Darba kārtībā
1. Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes un attīstības programmas
grozījumu izstrādes gaitu: publikācijas, iedzīvotāju līdzdalība, saņemtie ieteikumi.
2. Informācija par Valkas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskajiem virzieniem, diskusija
par novada specializāciju - esošā specializācija un tās attīstība. Diskusijā piedalās visi.
3. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014.-2020.gadam.
4. Turpmākie plāni/pasākumi attīstības dokumentu izstrādē, vienošanās par darba grupu
sanāksmju, uzņēmēju un kaimiņu pašvaldību pārstāvju tikšanās datumiem.
5. 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 stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas un Valkas
novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz Teritorijas attīstības
plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa
attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu. Informē, ka
stratēģijas 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.
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G.Smane: informē, ka ņemot 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 sadaļas ir Valkas novada sasniedzamie rezultāti, jāpārskata katrai
prioritātei noteiktie mērķi un uzdevumi, jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns 2014.-2020.gadam.
G.Smane: jautā, kur iedzīvotāji galvenokārt iegūst informāciju par publiskajām apspriešanā,
lai turpmāk paziņojumu publicēšana tiktu orientēta uz vairāk lasītu laikrakstu. Iesaka
klātesošajiem, savlaicīgi sniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums izstrādājamos
dokumentos. Tiek saņemta atbilde no klātesošajiem novada iedzīvotājiem, ka informāciju iegūts
gan laikrakstā „Ziemeļlatvija”, gan „Novada vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv .
2.
L.Engere: 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.
G.Smane: raksturo un pamato stratēģijā noteikto vīziju un misiju. Aicina sanāksmes
dalībniekus izteikties par novada nosprausto attīstības virzienu.
V.A.Krauklis: izsaka priekšlikumu, ka novada vīzijā ir jāmaina akcenti, uzsverot cilvēku kā
prioritāti. Līdz ar to nepieciešams koriģēt vīzijas tekstu.
G.Smane: turpina uzkaitot novada prioritātes: Cilvēkresursu attīstība; Sakārtota
infrastruktūra un pakalpojumi; Uzņēmējdarbības attīstība novadā; Novērtēts dabas kapitāls un
saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
E.Ivļevs: paskaidro klātesošajiem, ko sevī ietver punkts Novērtēts dabas kapitāls un
saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
G.Smane: turpina sanāksmi, izklāstot stratēģijā iekļautās nodaļas: 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.
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V.A.Krauklis: norāda, ka precīzus skaitļus nav nepieciešamības uzrādīt. Šī sadaļa
jāpapildina ar Valgas apriņķa profesionālās apmācības skolu. Noteikti pie pārobežu sadarbības,
kā Baltijas jūras reģiona nozīmes objekts ir jāiekļauj City Twin.
L.Kreicberga norāda, ka būtu nepieciešams pieminēt, ka Valka ir pilsēta, ar ideālām
nometņu rīkošanas vietām.
V.A.Krauklis: atzīmē, ka uzsvars jāliek uz starptautiskā sporta aktivitāšu iespējām, jo Valkas
novadā ir tam piemērota moderna infrastruktūra.
Dz.Auzāne: ir iespēja rīkot starptautiskas mācību treniņu nometnes.
G.Smane: turpina sanāksmi, informējot par nepieciešamību noteikt novada specializāciju,
piedāvā variantus.
Notiek diskusija: iedzīvotājs, norāda, ka metālapstrādes faktiski nav. V.A.Krauklis atzīmē, ka
metālapstrāde notiek tādā uzņēmumā, kā SIA „Akords” u.c. Izsaka priekšlikumu, ka šo sadaļu
nosaukt vienkāršāk, „Apstrādes rūpniecība”. G.Smane aicina izteikties par papildus
attīstāmajām specializācijām. V.A.Krauklis atzīmē, ka kooperācija ir attīstāma lieta. A.Paulsone
atzīmē, ka nepieciešams iekļaut mājražotājus. Dz.Auzāne atzīmē, ka Valgas profesionālajā
skolā, būs programma, kas sagatavos arī profesionāļus, kas ražo mēbeles. Iedzīvotājs atzīmē,
ka Valkas novads ir bagāts ar kūdras ieguves laukiem. V.A.Krauklis atzīmē, ka šī lieta ir
jāsaskaņo un jāattīsta kopā ar Latvijas valsts mežiem. Karjeru saimniecībās ir problēma, ir
jāveicina, jāpadara atvērtākas. Jāiekļauj arī radošās industrijas, tādas kā amatniecība.
Dz.Auzāne: aicina noteiktajā vīzijā izdalīt atsevišķi arī izglītību.
V.A.Krauklis: jāpiemin arī medicīna, jo daļai jābūt pieejamai Valkā.
G.Smane: skaidro, ka vīzija un misija ir vispārīgas, savukārt uzdevumos un mērķos visi
virzieni ir izklāstīti sīkāk.
Iedzīvotājs: Kāda veida sadarbība ir ar kaimiņu pašvaldībām?
G.Smane: skaidro, ka dokumentu aktualizācijas un izstrādes laikā tiks organizētas darba
grupas sanāksmes ar kaimiņu pašvaldībām, tad arī tiks noteikti precīzi virzieni sadarbības
veicināšanai un teritoriju vienlīdzīgai attīstībai. Tiks analizēti esošie piedāvājumi un piedāvājumi,
ko sniedz katra pašvaldība vienai otrai.
V.A.Krauklis: norāda, ka galvenais virziens mums ir uz pierobežā esošajām pašvaldībām.
S.Pilskalne: atzīmē, ka Kārķu pagastam ir ļoti laba sadarbība ar Rūjienu.
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D.Sondare: jautā: kāda sadarbība paredzēta medicīnas jomā?
G.Smane: skaidro, ka ar Igaunijas Valgu ir noslēgti sadarbības līgumi, tādās jomās kā
medicīna, operatīvie dienesti (policija un ugunsdzēsēji).
L.Kreicberga: iesaka, ka nepieciešams uzklausīt arī jauniešu idejas, projektu izstrādē.
G.Smane: turpina sanāksmi izklāstot projektu ideju sarakstu. Skaidro, ka idejas ir apkopotas
pamatojoties uz stratēģijā jau esošajām projektu idejām un saņemtajiem ierosinājumiem.
Diskusija par Vijciema tautas nama projekta realizāciju.
Diskusija par naudas resursu sadali, Valkas novads varētu saņemt, papildus finansējumu,
kā pierobežas teritorija. Iedzīvotājs norāda, ka Latgales reģions šobrīd ir ļoti labi attīstīts, jo tam
tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, savukārt Vidzemes reģions ir palicis novārtā.
G.Smane: ierosina, izstrādāt shēmu, kurā Latvijas mērogā būtu atzīmētas Vidzemes
pierobežas pašvaldības, kurām jātiecas uz kopīgu attīstību.
V.A.Krauklis: atzīmē, ka jāveic Lugažu laukuma projekta aktualizācija. Visas projektu idejas
tiks skatītas komitejā un tad prioritāri sakārtotas.
Iedzīvotājs atzīmē, ka nepieciešams veidot vienādu aprakstu pie projektu rezultatīvajiem
rādītājiem.
G.Smane: turpina ar projektu idejām kas saistītas ar ceļu infrastruktūru.
Iedzīvotājs uzdod jautājumu, kas attiecas uz daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu.
G.Smane: skaidro, ka šobrīd no būvvaldes ir saņemts priekšlikums izstrādāt
detālplānojumus daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.
L.Engere: atzīmē, ka Mikrorajons ir teritorija, kurā projektu varētu realizēt bez aizķeršanās,
jo zeme pieder pašvaldībai, savukārt zeme pārējiem daudzdzīvokļu pagalmiem ir privatizēta, un
labiekārtošanas darbu veikšana ir apgrūtinoša.
G.Smane: turpina, skaidrojot projektu idejas, kas saistītas ar Industriālo zonu attīstību.
V.A.Krauklis: atzīmē, ka šī lieta ir jānoprecizē un jākontrolē, jo ministrija ir noteikusi deviņas
lielās pašvaldības, kas noteikti saņems finansējumu, paralēli ar igauņiem jāapspriež
robežpunkta attīstības iespējas, kā alternatīvu.
D.Sondare: jautā, kas notiek ar Domes bulvāra katlu māju?
G.Bašķis: atbild, pieslēgs pie jaunās trases.
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Iedzīvotāja norāda, ka Poruka ielas dzelzceļa ēka ir katastrofālā stāvoklī.
G.Smane: atbild, ka ēka ir iekļauta kopējā projektu ideju sarakstā.
Iedzīvotājs izsaka pretenziju, ka Valkas pilsētā nav kur saņemt neatliekamo palīdzību un ir
jābrauc pēc pakalpojumiem uz Valmieru. Valkas traumpunkts, vajadzības gadījumā ir strādājis,
bet nepieciešamības gadījumā nav bijis iespējams saņemt nepieciešamo palīdzību.
V.A.Krauklis: iedzīvotājam atbild, ka pašvaldība ir jāinformē par šādiem gadījumiem,
norādot datumu un iemeslu, kāpēc nav saņemta palīdzība.
Diskusijā iedzīvotājs norāda, ka Valkā remontdarbi norit nepārdomāti un haotiski. Ceļš uz
ezeru arī ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Tiek izvirzīta versija, ka nepieciešams Pakalpojumu
nodaļā ir jāveido sava brigāde, kas nodarbojas ar „bedrīšu lāpīšanu” precīzi nozīmētajos laikos.
Tā, pat iedzīvotājs aizrāda, ka jaunais tilts pār Pedeles upi pie estrādes, jau ir bojāts. Tiek
skaidrots, kamēr ir garantija tilts tiks remontēts.
V.Poga: izklāsta iesniegto iesniegumu un norāda uz punktiem Meliorācijas likumā.
V.A.Krauklis: atbild, ka par šo ir rīkojama atsevišķa diskusija, piesaistot visus speciālistus un
problēma pilnīgi noteikti ir jārisina.
A.Paulsone: atzīmē, ka LAD jau veic kontroli par meliorācijas sistēmu nekopšanu.
N.Možarova: uzsāk diskusiju par mežu, kas atrodas aiz Valkas pamatskolas, vēlas rast
risinājumu tā labiekārtošanai.
V.A.Krauklis: atbild, ka šī ir tā lieta, ko pašvaldība var pati paveikt, izzāģēt krūmus, ierīkot
soliņus utt.
N.Možarova: iesaka šos sakopšanas darbus uzticēt jauniešiem.
Turpinās diskusija par Sarkanajām klintīm, kas atrodas Pedeles upes krastā, vai varētu
uzrakstīt kādu projekta pieteikumu uz to saglabāšanu, tādējādi veicinot Pedeles upes krasta
labiekārtošanas darbus. V.Poga iesaistās diskusijā un aicina uz Pedeles upes saliņas ierīkot
lapeni un tiltiņus.
3.
Debatēs nolemj:
Uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem un izpilddirektoram, iestāžu un nodaļu vadītājiem, rīkot
savā pārziņā esošajās teritorijās, apspriedes ar iedzīvotājiem, lai noteiktu novada iedzīvotāju
kopīgās vajadzības un prioritātes.
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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.
Telpiskajā struktūrā jāiestrādā tūrisma un ainaviskās teritorijas. Jāizstrādā Valkas
pilsētas telpiskās attīstības perspektīvas struktūra. Līdz nākošai darba grupas sanāksmei
jāveido apraksti Valkas novada ekonomiskai specializācijai un telpiskās attīstības struktūrai.
Sagatavotais darba materiāls jānosūta elektroniski novada deputātiem, nodaļu, struktūrvienību
vadītājiem un iedzīvotājiem, kas izrādījuši interesi par plānošanas dokumentu izstrādi un
aktualizāciju.
Attīstības un plānošanas nodaļai uzdot pārskatīt un aktualizēt investīciju/rīcību plānu 2010.2013.gadam, apkopot un iekļaut jaunās iesniegtās projektu idejas 2014.-2020.gadam un
prezentēt aktualizēto rīcību plānu nākošajā darba grupas sanāksmē.
Aktualizēt Valkas novada funkcionālas ietekmes zonas, pēc iesniegtajiem
priekšlikumiem aktualizēt novada vīziju un misiju. Rīkot tematiskās darba grupas.

Sanāksme beidzās: plkst. 11:30
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. Salniņa

____________________________________________________________________________
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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 nodaļas vadītāja
Protokolē:
Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: (skat.pielikumu).
Darba kārtībā
1. Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes un attīstības programmas
grozījumu izstrādes gaitu.
2. Informācija par Valkas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskajiem 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 stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas un Valkas
novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz Teritorijas attīstības
plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada beigām. Skaidro, ka ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa
attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu. Informē, ka
stratēģijas 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 ņemot 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 sadaļas ir Valkas novada sasniedzamie rezultāti, jāpārskata katrai
prioritātei noteiktie mērķi un uzdevumi, jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns 2014.-2020.gadam.
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Šajā darba grupas sanāksmē tiks labota, precizēta un aktualizēta sadaļa, 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 stratēģijā noteikto vīziju un misiju.
G.Smane: turpina sanāksmi, izklāstot stratēģijā iekļautās nodaļas: Novada sasniedzamie
rezultāti un Funkcionālās ietekmes zonas.
U.Ozoliņa: iesaka koriģēt 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.Ozoliņa: norāda, ka pie Funkcionālajām zonām, kas attiecas uz Baltijas jūras reģionu
Valkas – valgas vietā, nepieciešams akcentēt Latvijas –Igaunijas sadarbības centrs.
V.A.Krauklis: pie funkcionālajām zonām, jāatzīmē, ka Valka ir rūpniecības un loģistikas
centrs.
V.A.Krauklis: aicina izskatīt stratēģiskajā daļā noteiktos mērķus un uzdevumus, kuri attiecas
uz izglītības jomu.
Notiek diskusija: par stratēģijā noteikto 1.prioritāti: Cilvēkresursu attīstība un mērķi:
Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža garumā. Tiek grozīti izvirzītie uzdevumi mērķa
sasniegšanai.
No uzskaitītajiem veicamajiem uzdevumiem tiek koriģēti 1.;7.;9.;12.punkts, savukārt
11.punkts tiek dzēst.
Notiek diskusija par 5.punktu – attīstīt profesionālo izglītības programmu apguvi.
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V.A.Krauklis: dažādās jomās jāveido cieša sadarbība ar Igaunijas izglītības iestādēm, lai
nodrošinātu audzēkņu skaitu.
L.Kreicberga: nepieciešams, lai veidotos sadarbība starp izglītības iestādēm novada
ietvaros.
U.Ozoliņa: sistemātiska un racionāla resursu izmantošana savstarpēji sadarbojoties novada
izglītības iestādēm.
U.Ozoliņa: piebilst, ka šajā sadaļā iztrūkst kultūra un sports.
G.Smane: atbild, ka šī sadaļa tiks papildināta.
U.Ozoliņa: izsaka, priekšlikumu projektu ideju sarakstā iekļaut arī visus „mīkstos projektus”.
Tiek diskutēts vai tas ir nepieciešams, jo parasti atsaucas uz programmā izvirzītajiem
mērķiem.
Dz.Švarte: atzīmē, ka nav iekļautas projektu idejas, kas attiecas uz Ozolu pamatskolu.
Tiek uzklausītas projektu idejas un papildināts projektu ideju saraksts ar Malkas šķūni
pamatskolai, sporta zāles būvniecību, Meiteņu 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 stratēģijā noteiktajiem
mērķiem un uzdevumiem. Pieņemt zināšanai, ka darba grupas sanāksmē veiktās korekcijas var
tikt precizētas līdz nākošajai darba grupas sanāksmei. Aicināt, savlaicīgi izteikt priekšlikumus,
labojumus un papildinājumus, sadaļā, kas attiecas uz izglītības jomu, personīgi ierodoties
Attīstības un plānošanas nodaļā vai sūtot informāciju elektroniskā veidā.
Attīstības un plānošanas nodaļai, 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. Salniņa

____________________________________________________________________________
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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 nodaļas vadītāja
Protokolē:
Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: (skat.pielikumu).
Darba kārtībā
1. Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes un attīstības programmas
grozījumu izstrādes gaitu.
2. Informācija par Valkas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskajiem 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 stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas un Valkas
novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz Teritorijas attīstības
plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada beigām. Skaidro, ka ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa
attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu. Informē, ka
stratēģijas 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 sadaļas ir Valkas novada
sasniedzamie rezultāti, jāpārskata katrai prioritātei noteiktie mērķi un uzdevumi, jāaktualizē
rīcību (investīciju) plāns 2014.-2017.gadam. Informē, ka nākamā gada rudenī tiks uzsākti arī
teritorijas plānojuma grozījumi.
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Šajā darba grupas sanāksmē tiks labota, precizēta un aktualizēta sadaļa, kas attiecas uz
uzņēmējdarbības 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 stratēģijā noteikto vīziju un misiju.
Klausās: G.Smani, turpina sanāksmi, izklāstot stratēģijā iekļautās nodaļas: 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 saskaņots, skaidro to izvietojumu.
Klausās: L.Engeri, atzīmē, ka uzņēmuma 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, ceļa posms uz Zvārtavas pagastu. Šobrīd tehniskais projekts ir ceļam A3 posmā
no Zemgales ielas līdz Valkas robežai.
Klausās: V.A.Kraukli, piebilst, ka projekts ir iekļauts tranzītielu programmā.
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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
loģistikas 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 ekoloģiskie produkti, piemēram,
rotaļlietas, iesaiņojumi no papīra.
Klausās: V.A.Kraukli, norāda, ka nepieciešams paplašināt specializācijā minēto ekoloģisko
daļu izdomājot vienotu nosaukumu.
Klausās: I.Šteinu un L.Engeri, kas atzīmē, ka specializācijas nosaukums var būt: Ekoloģisko
produktu ražošana.
Klausās: K.Simonovu, jautā, kas Valkas pilsētā ir no derīgiem izrakteņiem.
Klausās: G.Smani, skaidro, ka ir kūdras ieguves vietas un smilts, smilts/grants ieguves
vietas.
Klausās: V.A.Kraukli, piebilst, ka Ķeizarpurvam jau ir paplašināšanas plāns, tā, pat vajag
telpiskajā struktūrā atainot Zvārtavas pagasta Kraņķu purvu, kurā tiek paredzēts 150ha platībā
rūpnieciskā ražošana.
Rit diskusija par Lauku partnerību „Ziemeļgauja” un iedzīvotāju skaitu Valkas novadā. Tiek
apspriesta ideja, ka pašvaldībai jāizstājas no Lauku partnerības „Ziemeļgauja” un jādibina sava
partnerība.
Klausās: M.Miķelsonu, norāda, ka Lauksaimniecības jomā neieciešams attīstīt enerģētikas
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.Putniņu, 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.
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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 uzņēmēji un kādas klasifikācijas ir Valkā. Tiek atzīmēts, ka novadā
galvenokārt darbojas mazie uzņēmumi.
Klausās: K.Simonovu, jautā, migrācija Valkā.
Klausās: V.A.Kraukli, skaidro, ir vērojama tendence, ka uz Valkas novadu pārceļas
iedzīvotāji no citiem novadiem.
Diskusija par tautas skaitīšanas datiem. Norāda, ka statistikas dati ir neprecīzi, jo
neatspoguļo patieso situāciju valstī.
Klausās: G.Smani, informē par projektu ideju sadaļu.
Klausās: V.A.Kraukli, skaidro projektu sadaļas veidošanās principu. Atzīmē, ka tā
veidojusies iesaistoties visām pašvaldības struktūrvienībām un nodaļām.
Klausās: G.Smani, informē, kādi projekti plānojas tuvākajā laikā. Atzīmē, ka šogad tiks
izbūvēts bērnu rotaļu laukums pie PII „Pasaciņa”.
Klausās: I.Šteinu, iesaka ideju, ka pie novada specializācijas vajadzētu minēt otrreizējo
resursu izmantošanu.
Diskusija: par dzelzceļa atzara izbūvi preču kravu pārvadāšanai, jāpiesaista līdzekļi Lugažu
stacijas pārbūvei.
Diskusija par ceļa labiekārtošanu uz Ķeizarpurvu, nepieciešams noskaidrot konkrētais ceļa
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
sadaļu. Pieņemt zināšanai, ka darba grupas sanāksmē veiktās korekcijas var tikt precizētas.
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Aicināt, savlaicīgi izteikt priekšlikumus, labojumus un papildinājumus, sadaļā, kas attiecas uz
uzņēmējdarbības jomu.
Attīstības un plānošanas nodaļai, 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. Salniņa

____________________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 5
Valkas pilsētas kultūras nams, E. Dārziņa ielā 8, Valka
2013.gada 18. septembrī
Sanāksme sākās: plkst. 15:00
Sanāksmi vada:
G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē:
Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: (skat.pielikumu).
Darba kārtībā
1. Informācija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes un attīstības programmas
grozījumu izstrādes gaitu.
2. Informācija par Valkas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskajiem 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 stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas un Valkas
novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz Teritorijas attīstības
plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada beigām. Skaidro, ka ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa
attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu. Informē, ka
stratēģijas 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 ņemot 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 sadaļas ir Valkas novada sasniedzamie rezultāti, jāpārskata katrai
prioritātei noteiktie mērķi un uzdevumi, jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns 2014.-2020.gadam.
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Šajā darba grupas sanāksmē tiks labota, precizēta un aktualizēta sadaļa, 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 stratēģijā noteikto vīziju un misiju.
G.Smane: turpina sanāksmi, izklāstot stratēģijā iekļautās nodaļas: 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 iekļautos
mērķus 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 stratēģijā jau esošajām projektu idejām un saņemtajiem ierosinājumiem.
Rit diskusija: kur sanāksmes dalībnieki tiek aicināti izteikt priekšlikums plānošanas
dokumentu izstrādei. Diskutē par Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas pārcelšanu, ka vajadzētu
iekļaut projektu ideju sarakstā, uz ko tiek sniegta atbilde, ka tas tiks veikts šogad un projektu
sarakstā iekļaut nav nepieciešams. Tiek uzklausīts ieteikums projektu ideju sarakstā iekļaut
Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošanu. Diskutē par EST – LAT – RUS programmas
priekšrocībām. Skaidro, ka pārrobežu sadarbības programmas Latvijas reģioniem ir laba iespēja
papildus finansējuma piesaistīšanai, īpaši šajā laikā, kad jelkāds valsts atbalsts attīstībai ir
būtiski samazināts. Pašvaldības līdzfinansējums ir 5%.
Tiek uzklausīts Valkas novada centrālās bibliotēkas direktores ierosinājums, ka
projektu sarakstā jāiekļauj 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 Raiņa ielas krustojumā. Plānos jāiekļauj Turnas bibliotēkas
rekonstrukcija.
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3.
Debatēs nolemj:
Ieviest augstāk minētās korekcijas, kas attiecas uz attīstības programmas projektu sadaļu.
Pieņemt zināšanai, ka darba grupas sanāksmē veiktās korekcijas var tikt precizētas. Aicināt,
savlaicīgi izteikt priekšlikumus, labojumus un papildinājumus, sadaļā, kas attiecas uz kultūras
jomu, personīgi ierodoties Attīstības un plānošanas nodaļā vai sūtot informāciju elektroniskā
veidā.
Attīstības un plānošanas nodaļai, veikt labojumus un papildinājumus.
Rīkot citas tematiskās darba grupas.

Sanāksme beidzās: plkst. 16:00
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. Salniņa

____________________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 6
Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka
2014.gada 7. maijā
Sanāksme sākās: plkst. 10:00
Sanāksmi vada:
Protokolē:

Vents Armands Krauklis – novada domes priekšsēdētājs
Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja

Sanāksmē piedalās: Gunta Smane – Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja, Iveta Ence – Strenču novada plānošanas un attīstības nodaļas
vadītāja, Aivars Auniņš – Strenču novada domes izpilddirektors, Liene
Ābolkalne – Apes novada domes projektu vadītāja, Jānis Liberts – Apes
novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Darba kārtībā
1. Iespējamie sadarbības projekti ar kaimiņu novadiem.
2. Cits.
1.
Klausās: V.A.Kraukli: sanāksmi iesāk, informējot klātesošos pašvaldības pārstāvjus par
Valkas novada attīstības virzieniem uz kopīgu sadarbību. Norāda un vērš uzmanību, ka Valkas
novads ir gatavs sadarboties ne tikai ar kaimiņpilsētu Valgu, bet arī ar kaimiņu pašvaldībām,
kuras robežojas ar Valkas novadu un attālākām pilsētām un novadiem, kuriem nav tiešas
robežas ar Valkas novadu. Ir nepieciešams vairāk iedziļināties un izanalizēt kādi fondi ir vairāk
piemēroti lai veicinātu kopēju un vienlīdzīgu teritoriju attīstību. Būtiski sadarboties, lai iegūtu
maksimāli lielāku finansējumu ideju attīstībai. Galvenā uzmanība jāvērš uz uzņēmējdarbības
attīstību, protams, vienlīdz būtiski ir attīstīt arī kultūru, sportu un izglītību.
Uzņēmējdarbības attīstība varētu tikt vērsta uz tūrisma infrastruktūras attīstību. Jaunu
produktu veidošana, piemēram, vēstures tūrisms (Valkas bunkuri) vai Seda ar lauku teritoriju.
V.A.Krauklis aicina klātesošos Strenču un Apes novada pārstāvjus izteikt kādas varētu būt
sadarbības jomas vai virzieni, ko turpmāk kopīgi attīstīt, lai veicinātu novadu atpazīstamību.
2.
G.Smane: informē, par ministrijas sniegto atbildi, kas attiecas uz sadarbības projektiem, kuri
tika plānoti pamatojoties uz Informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un policentriskās attīstības
investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, kurš
sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra sēdes protokollēmuma 48.§ „Par
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darbības programmas projektu „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014.2020.gada plānošanas periodam”” , 8+21 centram SAM paredzētais finansējums tiek sadalīts
divās daļās: 60% 8+21 centru individuāliem projektiem, 40% sadarbības projektiem. Sadarbības
projekti ir paredzēti Latgales reģionam. Savukārt 89 novadu pašvaldības atsevišķi varēs iesniegt
projektus un vairs nav spēkā, ka 21 novada pašvaldībai ir nepieciešami Sadarbības projekti ar
kaimiņu novadiem.
I.Ence (Strenču novads): atzīmē, ka šis lēmums ir ļoti būtisks izstrādājot vai aktualizējot
attīstības programmas un stratēģijas.
V.A.Krauklis: norāda, ka Valkas novadam ar kaimiņu pašvaldībām, kopīgas intereses ir
dabas tūrisma attīstībā.
I.Ence: piebilst, ka šobrīd, jau tiek realizēts ūdenstūrisma projekts „Riverways”. Atzīmē, ka
laba ideja ir vēstures tūrisma attīstība, skaidro, ka Sedā top jauna izstāde, kura drīz tiks atvērta
apmeklētājiem.
V.A.Krauklis: turpina diskusiju, vēršot uzmanību uz viesnīcu trūkumu novadu teritorijās. Min
Ungāriju, kā labās prakses piemēru, skaidro, ka valsts ļoti daudz līdzekļu iegulda tūrisma
infrastruktūras attīstībā.
Norāda, ka būtu nepieciešams tūrisma projekts, kas veicinātu skolniekus doties iepazīt
Ziemeļvidzemi, piemērām, sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, nodrošināt puscenas biļetes.
I.Ence: skolēniem parasti ir labas idejas, kā pilnveidot esošo tūrisma piedāvājumu vai
uzlabot kādu konkrētu produktu.
V.A.Krauklis: klātesošajiem pašvaldību pārstāvjiem jautā, kuras personas ir atbildīgas par
tūrisma veicināšanu, konkrētā novadā.
I.Ence: atbild, ka Strenču novadā par tūrisma veicināšanu atbild Ilona Pinzule.
L.Ābolkalne (Apes novads): atbild, ka Apes novadā par tūrisma veicināšanu atbild Astra
Binde.
V.A.Krauklis: norāda, ka turpmāk par tūrisma jomā aktuālajām lietām, Valkas novada
speciālisti sazināsies ar šīm minētajām personām.
L.Ābolkalne: tūrisma jomā sadarbība jāveicina, bet noteikti liela uzmanība jāpievērš
uzņēmējdarbības attīstībai, jo visas jaunas programmas galvenokārt ir vērstas uz to.
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Rit diskusija par kopīgu pasākumu organizēšanu, norāda, ka jāplāno uz vairākām dienām,
piemērām,
Rit diskusija par finansēšanas iespējām un sadarbības turpināšanu.
V.A.Krauklis: aicina klātesošos izteikt idejas, kādi vēl varētu būts sadarbības modeļi. Stāsta,
ka Valkas novadā tiek veidota Krājaizdevumu sabiedrība. Tās izveides mērķis ir atbalstīt mazos
uzņēmumus, risinās jautājumu par skaidras naudas izņemšanu, pagastu pārvaldēs tiks veidotas
kases. Sabiedrība piedāvā labāku kredītprocentu un nebalstās uz nekustamo īpašumu. Aicina
klātesošo pašvaldību pārstāvjus iesaistīties krājaizdevumu sabiedrības dibināšanā.
L.Ābolkalne: Apes novads ir domājis par šādas sabiedrības izveidi ar Alūksnes novadu.
V.A.Krauklis: atzīmē, ka sabiedrība tiks nodibināta š.g. maijā. Norāda, ka Allažos tā jau
darbojas.
A.Auniņš (Strenču novads): norāda, ka šādas sabiedrības veidošana der fiziskām
personām, bet pašvaldībām iesaistīties, nauda nedos tādu pienesumu, kā iesaistīšanās
projektos.
V.A.Krauklis: skaidro, ka projektos piedalās galvenokārt, tādēļ, ka kādai konkrētai lietai,
vajadzīgai vai nevajadzīgai tiek piešķirts finansējums. Savukārt, lai novada teritorijā izveidotu ko
tādu, kas projektu programmās nav paredzēts, pašvaldība nedrīkst, iedzīvotāji un uzņēmēji
nevar atļauties. Tas ir labs risinājums, kad bankas atsaka kredītu.
A.Auniņš: jautā, vai gadījumā nav tā, ka pašvaldība ir tā lielākā naudas noguldītāja, bet
kredītņēmēju vairāk.
V.A.Krauklis: atbild, ka noteikti nē, tādēļ jāiesaista vairāk ieguldītāju. Aicina klātesošos
turpināt diskusiju par vēl kādām sadarbības iespējām.
I.Ence: jautā vai EST-LAT-RUS programmā ir iespējams dabūt finansējumu parku
rekonstrukcijai. Atzīmē, ka Strenču novadam tā ir ļoti nepieciešama lieta.
G.Smane: atbild, ka jā Valkas novads ir pāris projektus iesniedzis.
A.Auniņš: norāda, ka Gauja ir kopīgs tūrisma resurss, viena no problēmām ir piebraukšanas
iespējas. Pa posmiem būtu jāizveido ceļu infrastruktūra.
Rit diskusija par Gaujas upes attīstību un tās apsaimniekošanu, tiesiskās attiecībās, lai
labiekārtotu piestātnes. Plostnieku svētkus, varētu veidot, kā kopīgu pasākumu. Nepieciešams
sagaidīt, kādas programmas atvērsies, lai iegūtu nepieciešamo finansējumu. Jāpievērš
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uzmanība tam, ka uz šādiem pasākumiem ierodas dažāda mērķauditorija, ir jāpadomā, par
piedāvāto atrakciju dažādību.
J.Liberts (Apes novads): atzīmē, ka Apes novadam svarīga ir Tahevas ceļa labiekārtošana.
I.Ence: min piemēru, par Madonas novadā izveidoto zīmolu, kur apvienojušies mazie
uzņēmumi.
V.A.Krauklis: piebilst, ka Valkas novads vēlas veidot kooperācijas produktu, skaidro, ka
Rīgā tiks piedāvāta produkcija no Ziemeļvidzemes. Līdzīgi, kā Beverīnas novads.
L.Ābolkane: atzīmē, ka šāda kooperatīva izveidošanas gadījumā, ļoti jāpārdomā, kuru tajā
uzņemt un kuru nē.
Turpinās diskusija par atbalstītajiem un ieviestajiem projektiem novadu teritorijās. G.Smane
atbild uz jautājumiem, kas saistās ar Valkas Mākslas skolas realizēto projektu, jo Apes novadam
ir līdzīga situācija ar Mūzikas skolu.

3.
Debatēs nolemj:
Ar Apes novadu veidot sadarbību Krājaizdevuma sabiedrības un kooperatīva veidošanā.
Ar Strenču novadu sadarboties kooperatīva veidošanā un kopīgu kultūras pasākumu
organizēšanā.
Ar Apes un Strenču novadiem veidot sadarbību kūdras izstrādē un apstrādē. Rīkot
apmācības.
Informēt kaimiņu pašvaldības par turpmākajiem plāniem attiecībā par Krājaizdevuma
sabiedrības izveides procesu un kooperatīva veidošanu.

Sanāksme beidzās: plkst. 11:30
Sanāksmes vadītājs

Protokoliste

V.A.Krauklis

K. Salniņa

____________________________________________________________________________
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3.SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA
3.1.Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
3.1.1.Valkas novada mājas lapa

http://valka.lv/aktualitates/novada-domes-pazinojumi/pazinojums-par-valkas-novada-attistibas-programmas-2010-2016-gadam-aktualizaciju/#.UpbjlSfRlp0
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http://valka.lv/aktualitates/pazinojums-par-valkas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-2013-2037-gadam-izstrades-uzsaksanu/#.UpbjrifRlp0
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3.1.2.Novada laikraksts
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3.1.3.Laikraksts „Ziemeļlatvija
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3.2.Paziņojumi par pirmo redakciju un sabiedrisko apspriešanu
3.2.1.Valkas novada mājas lapa

http://valka.lv/aktualitates/novada-domes-pazinojumi/pazinojums-par-ilgtspejigas-attistibas-strategijas-2013-2037-gadam-un-aktualizetas-valkas-novada-attistibasprogrammas-2010-2016-gadam-1-redakcijas-publisko-apspriesanu/#.UpbiCCfRlp0
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3.2.2.Novada laikraksts
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3.2.3.Laikraksts „Ziemeļlatvija
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3.2.4.Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapa

http://www.vidzeme.lv/lv/vidzemes_planosanas_regiona_vietejo_pasvaldibu_ilgtspejigas_attistibas_strategiju_izstrade/
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http://www.vidzeme.lv/lv/vidzemes_planosanas_regiona_vietejo_pasvaldibu_attistibas_programmu_izstrade_un_aktualizacija/
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3.3.Paziņojums par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.2037.gadam apstiprināšanu

http://valka.lv/aktualitates/apstiprinata-valkas-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2013-2037-gadam
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3.4.Paziņojums par attīstības programmas aktualizācijas termiņa pagarināšanu
laikrakstā Valkas novada vēstis

55

4.SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
Valkas novada dome 2013. gada 26. septembra sēdē pieņēma lēmumu (sēdes
protokola izraksts Nr.19-13) par Valkas novada attīstības programmas 1. redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.970 Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā, tika noorganizētas 7 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, katrā pagasta pārvaldē un
Valkas pilsētā.
Iedzīvotāji tika arī tika aicināti izteikt priekšlikums laikā no 2013.gada 1.oktobra līdz
2013.gada 29.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un
kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru,
reģistrācijas un darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu).
Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami Valkas novada domē - Semināra ielā 9, Valka, Valkas
novads, LV-4701 vai elektroniski e-pasts kristine.salnina@valka.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika noorganizētas katrā pagasta pārvaldē:
• 2013.gada 23.oktobrī plkst.10:00 Zvārtavas pagasta pārvaldē, "Luturskola";
• 2013.gada 23.oktobrī plkst.12:00 Vijciema pagasta pārvaldē, "Druvas";
• 2013.gada 23.oktobrī plkst.14:00 Valkas pagasta Sēļu bibliotēkā, Māja 22;
• 2013.gada 23.oktobrī plkst.16:00 Valkas pagasta saieta namā „Lugažu muiža”;
• 2013.gada 24.oktobrī plkst.10:00 Kārķu pagasta Tautas namā;
• 2013.gada 24.oktobrī plkst.13:00 Ērģemes pagasta pārvaldē, „Pūcītes”;
• 2013.gada 24. oktobrī plkst.16:00 Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valka.
Ar Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas
novada attīstības programmas 2010.–2016.gadam pirmo redakciju varēja iepazīties Valkas
novada domes mājas lapā internetā www.valka.lv vai Valkas novada domē, Semināra ielā 9,
3.kabinets un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagastu pārvaldēs darba laikā.

4.1.PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM
4.1.1. IESNIEGUMU REĢISTS
Vārds

Uzvārds

Kontaktinformācija

Ņemts/neņemts vērā

1.

Saņemts
VND
Teritorijas
plānošanas
daļā
07.06.2013.

Ando

Mucenieks

2.

07.06.2013.

Daiga

Sondare

Ņemts vērā/nosūtīta informācija
uz norādīto e-pastu.
Ņemts vērā/nosūtīta informācija
uz norādīto e-pastu

Juris

Strazdiņš

3.

07.06.2013.

4.

17.06.2013.

Vilis
Aija

Poga
Mendžule

5.

17.06.2013.

Māra

Sičevska

ando.m@inbox.lv
29469055
daiga.sondare@vs
aa.lv
26576674
64722392 vai
26382532
64722156
26848626
bulvaris22@gmail.c
om
29744749
marassic@inbox.lv

Nr.31
3

14.06.2013.

Aina

Paleja

Iesnie
guma
reģ.Nr
.

Ņemts vērā daļēji
Ņemts vērā daļēji
Ņemts vērā/nosūtīta informācija
uz norādīto e-pastu.
Ņemts vērā/nosūtīta informācija
uz norādīto e-pastu.
Nosūtīta atbilde pa pastu!
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4.1.2.IETEIKUMU APKOPOJUMS
IETEIKUMS

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

Izstāžu zāles un pagasta vēstures ekspozīcijaskultūrmantojuma krātuves izveidošana Vijciema
pagastā

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

Brīvdabas estrādes ierīkošana Vijciema pagastā

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Brīvdabas estrādes ierīkošana Vijciema pagastā”

Energoefektivitātes paaugstināšana Vijciema
pamatskolā

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES.
Nosaukums:
„Vijciema
pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana”

Vijciema pirmsskolas izglītības iestādes telpu
paplašināšana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Nosaukums: „Vijciema pirmskolas izglītības
iestādes telpu paplašināšana”

Vijciema pamatskolā
kabineta ierīkošana

meiteņu

mājturības

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „Meiteņu mājturības kabineta ierīkošana Vijciema
pagastā”

Sociālo pakalpojumu
Vijciema pagastā

centra

izveidošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem
PAKALPOJUMI . Nosaukums: „Sociālo
izveidošana Vijciema pagastā”

sadaļas SOCIĀLIE
pakalpojumu centra

Jauniešu centra izveidošana Vijciema pagastā

Jauniešiem brīvā laika pavadīšanai Depo ēkā. PROJEKTA IDEJA NAV
IEKĻAUTA,JO IEPRIEKŠĒJĀ DARBA GRUPAS SANĀKSMĒ
VIENOJĀS, KA JĀIZMANTO ESOŠĀS TELPAS

Vijciema pagasta ūdenssaimniecības attīstība

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBA. Nosaukums: „Vijciema ciema ūdenssaimniecības attīstība”

Ūdens un kanalizācijas ierīkošana Depo ēkā
Vijciema pagastā

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem
PAKALPOJUMI . Nosaukums: „Sociālo
izveidošana Vijciema pagastā”

Malkas šķūņa būvniecība Vijciema pamatskolai

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI.
Nosaukums: „Malkas šķūņa būvniecība Vijciema pamatskolai”

Smilšu volejbola laukuma ierīkošana Vijciema
pagastā

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Smilšu
volejbola laukuma izveide Vijciema pagastā”

Vijciema pagasta centra labiekārtošana (gājēju
celiņu ierīkošana, centra apļa izveidošana un
parka teritorijas iekārtošana aiz tautas nama un
pagasta mājas

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

Pagasta ceļi ļoti sliktā stāvolī, it sevišķi kur
brauc loka maršruts, skolēnus ved uz skolu
(pavasara sezonā praktiski neizbraucamsvarbūt kāds projekts noder)

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas TRANSPORTA/CEĻU
INFRASTRUKTŪRA. Nosaukums: „Ceļu seguma virsmas atjaunošana
Valkas novadā”

sadaļas SOCIĀLIE
pakalpojumu centra
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PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 ZVĀRTAVAS PAGASTS
Aumeisteru kapu kapličas jumta nomaiņa

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA. KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANA. Nosaukums:
„Aumeisteru kapu kapličas jumta nomaiņa”

Mierkalna tautas nama apkures sistēmas
uzlabošana

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. SILTUMTĪKLU IZZBŪVES.
Nosaukums: „Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama apkures
sistēmas uzlabošana”

Mierkalna
tautas
labiekārtošana

apkārtnes

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA. CITAS PROJEKTU IDEJAS. Nosaukums:
„Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama apkārtnes labiekārtošana”

Lokālā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana
pagasta pārvaldes ēkā „Luturskola”

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTI. Nosaukums: „Lokālā ūdensvada un
kanalizācijas ierīkošana Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkā „Luturskola”

Bibliotēkas telpu remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA BIBLIOTĒKAS. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta
bibliotēkas rekonstrukcija”

Mierkalna tautas nama telpu remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADA KULTŪRAS/TAUTAS/SAIETA. Nosaukums:
„Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama telpu vienkāršotā
rekonstrukcija”

Pagasta pārvaldes telpu remonts

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS.
Nosaukums: „Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkas renovācija”

Jumta nomaiņa pagasta pārvaldes ēkai

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS.
Nosaukums: „Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkas renovācija”

Malkas šķūnis skolai

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI.
Nosaukums: „Malkas šķūņa būvniecība Zvārtavas pagasta
pamatskolai, bibliotēkai un pagasta pārvaldes ēkai ”

Malkas šķūnis bibliotēkai un pagasta pārvaldei

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI.
Nosaukums: „Malkas šķūņa būvniecība Zvārtavas pagasta
pamatskolai, bibliotēkai un pagasta pārvaldes ēkai ”

Ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas ŪDENSSAIMNIECĪBAS
ATTĪSTĪBAS PROJEKTI. Nosaukums: „Zvārtavas pagasta Stepu
ciemata ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija”

Informācijas stendu (afišu) uzstādīšana

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA. NORĀDES PLĀKSNES/AFIŠU STENDI.
Nosaukums: „Informācijas stendu (afišu) uzstādīšana Zvārtavas
pagastā”

nama

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 SOCĀLAIS DIENESTS
Sociālā dienesta teritorijas labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas 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

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas KULTŪRAS JOMA.
VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS. Nosaukums: „Valkas
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telpas projektēšana un būvniecība

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

Suvenīru tirdzniecības vietas ierīkošana Valkas
novadpētniecības muzejā

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE.
Nosaukums:
„Suvenīru
tirdzniecības vietas ierīkošana Valkas novadpētniecības muzejā”

PRIVĀTPERSONAS IESNIEGUMS
1.Vasaras sezonā iekārtot pilsētas autobusu
līdz dārzkopības sabiedrībām.
2.Pieprasīt no dārzu „Celtnieks” īpašniekiem
apļaut teritorijas.

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

3.Iekārtot aizsargbarjeras pie Sēlijas ielas tilta
4.Atjaunot veļas žāvētavu Raiņa ielas 12 un
12A
5.Organizēt pagraba logu aizsargbarjeru
ierīkošanu ielas malā pie Raiņa ielas 9.

PRIVĀTPERSONU IESNIEGUMS
Ūdenskrātuves atjaunošana uz Varžupītes pie
Brāļu kapiem

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS
TILPŅU
APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA. Nosaukums:
„Ūdenskrātuves atjaunošana uz Varžupītes, Valkas pilsētā”

Ūdeskrātuvju daļēju pārtīrīšanu pie Valkas
slimnīcas

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS
TILPŅU
APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA. Nosaukums: „Dīķa
tīrīšana un slūžu remonts Valkas pilsētas mikrorajona dzīvojamo māju
kvartālā”

Uzturēt kartībā saliņas un apvadkanālus pie
Ausekļu ielas un estrādes

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS
TILPŅU
APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA. Nosaukums: „Dīķa
tīrīšana un slūžu remonts Valkas pilsētas mikrorajona dzīvojamo māju
kvartālā”

Uzturēt tehniskā kārtībā Varžupīti

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS
TILPŅU
APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA. Nosaukums:
„Ūdenskrātuves atjaunošana uz Varžupītes, Valkas pilsētā”

Savest tehniskā kārtībā Pedeles upi posmā
estrāde – Zāģezers

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
TŪRISMS/DABA/KULTURVĒSTRUE. Nosaukums: „Dabas takas
izveide Pedeles upes krastos”

Štatu sarakstā ieplānot inženiera-hidrotehniķa
štata vietas

JĀVĒRTĒ!

ELEKTRONISKĀ VĒSTULE NO PRIVĀTPERSONAS
Cimzes kapu kapličas renovācija kapiem

Strūklaka Lugažu laukumā, vietā
sakārtotas ielas, ietves un pagalmi.
Plāni par Parka ielas mājām?

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA. KAPSĒTU APSAIMNIEKOŠANA. Nosaukums:
„Cimzes kapu kapličas, Valkā renovācija”
tiktu

?
?

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VIJCIEMA PAMATSKOLA
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Malkas novietne vai arī pāreja uz cita veida
kurināmo

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI.
Nosaukums: „Malkas šķūņa būvniecība Vijciema pamatskolai ”

Klēts jumts renovācija

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Vijciema pamatskolas telpu un teritorijas labiekārtošana”

Skolas dārza sakārtošana, labiekārtošana
(celiņi, rotaļu laukumi, zaļā klase, soliņi),
izveidošana par parku

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Vijciema pamatskolas telpu un teritorijas labiekārtošana”

Skolas zāles, ēdināšanas bloka remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Vijciema pamatskolas telpu un teritorijas labiekārtošana”

Mājturības kabineta remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Meiteņu mājturības kabineta ierīkošana Vijciema
pagastā”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS NOVADA BŪVVALDE
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

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

Apvedceļa (tranzītmaršruta) izstrāde izmantojot
Valkas pagasta esošo savienojošo ceļu
pieslēgumu A3 autoceļam ar Tālavas ielu

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas TRANSPORTA/CEĻA
INFRASTRUKTŪRA. Nosaukums: „Apvedceļa (tranzītmaršruta)
izstrāde”

Visu
dzīvojam
mikrorajonu
teritoriju
detālplānojuma izstrāde to labiekārtošanai un
apzaļumošanai

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA
DZĪVOJAMO
RAJONU
LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums: ”Valkas dzīvojamo mikrorajonu
teritoriju labiekārtošana un apzaļumošana”

Poruka ielas projekta realizācija

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas INDUSTRIĀLO ZONU
IZVEIDOŠAS PROJEKTI. Nosaukums: „Jaunas industriālās zonas
„Poruka ielas rajons” izveide „

Ceļa joslas – iebrauktuve no Valmieras puses
Valkas pilsētā – pameža attīrīšana no krūmiem

Latvijas valsts meži

Rūjienas ielas posma /abpus/ no Ausekļa ielas
līdz Igaunijas robežai piesaiste pilsētas
attīstības koncepcijai, līdzsvaram ar pārrobežu

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas INDUSTRIĀLO ZONU
IZVEIDOŠANAS PROJEKTI. Nosaukums: „Rūjienas ielas rajona
labiekārtošana”.

Esošā tranzītielas posma no Rīgas ielas līdz
Varoņu ielai /ielas sarkano līniju robežās –
apzaļumošana un labiekārtošana /pilsētas
vizītkarte/

Par šo jautājumu diskutēt darba grupā ar Teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītāju.

Izstrādāt projektu Pedeles upes krastu
apauguma sakārtošanai, atjaunošanai un
papildināšanai

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
TŪRISMS/DABA/KULTURVĒSTRUE. Nosaukums: „Dabas takas
izveide Pedeles upes krastos „

Valkas estrādei - nepieciešama otrā elpa,
Valkas estrādei ir ļoti labs arhitektoniskais
risinājums, trūkst turpinājuma laikā

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Valkas pilsētas estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana„
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VALKAS PAGASTAM
SĒĻI
izstrādāt projektu Sēļu ciema centra vizuālajam
tēlam – gājēju ietve, veloceliņš – līdz Valkas
pilsētai, izmainīt veikala vizuālo un sanitāro
konceptu, civilizētu autopieturu

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA
DZĪVOJAMO
RAJONU
LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums: ”Valkas pagasta Sēļu ciema
dzīvojamās apbūves teritorijas labiekārtošana”

A/c P-23 noteikt ciema galvenās ielas statusu
ciema teritorijas robežās

Valsts autoceļš P23 VALKA-VIREŠI

Dzīvojamās apbūves teritoriju labiekārtošana un
iekārtošana atbilstoši iedzīvotāju dzīves stilam

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA
DZĪVOJAMO
RAJONU
LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums: ”Valkas pagasta Sēļu ciema
dzīvojamās apbūves teritorijas labiekārtošana”

LUGAŽI
izstrādāt Lugažu ciema sabiedriskās daļas
infrastruktūras projektu – Lugažu muižas
sasaistei ar dzīvojamo apbūvi – ietve,
veloceliņš, apgaismojums

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA
DZĪVOJAMO
RAJONU
LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums: ”Valkas pagasta Lugažu ciema
Lugažu muižas sasaiste ar dzīvojamo apbūvi”

Muižas kompleksā izbūvēt un labiekārtot vietu
brīvdabas laulību ceremonijām

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

A/c V-258 noteikt ciema galvenās
ielas statusu ciema teritorijas robežās

V258 VALKA-DADŽI

ĒRĢEMES PAGASTAM
Ērģemes ciema sabiedriskās daļas telpiskā
plānojuma izstrāde

Diskutēt darba grupā

Ērģemes baznīca – izstrādāt projektu vasaras
koncertzālei, ikgadējiem garīgās mūzikas
festivālu un koncertu rīkošanai

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas PRIVĀTĀS
INVESTĪCIJAS.
Nosaukums:
„Ērģemes
baznīcas
drupu
labiekārtošana”

Ērģemes pilsdrupu restaurāciju un teritorijas
attīstību virzīt tā, lai teritorijā varētu rīkot
zemnieku un mājražotāju vēsturiski kolorītus
gadatirgus un visa veida folkloras pasākumus

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE. Nosaukums: „Ērģemes pilsdrupu
restaurācija un teritorijas attīstība”

Atrast , izbūvēt un labiekārtot vietu brīvdabas
laulību ceremonijām

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

A/c P22 noteikt ciema galvenās ielas statusu
ciema teritorijas robežās

Valsts autoceļš P22 VALKA-RŪJIENA

Obligāti jārisina – ietve, veloceliņš, āra
apgaismojums

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas APGAISMOJUMA
REKONSTRUKCIJA. Nosaukums: „Ielu apgaismojuma atjaunošana
Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes, Omuļu un Turnas ciemā”

Risinājumu – par bijušo centra veikalu
Krustceles, kas uz šodienu nenes nekādu
funkciju

Ēkas pieder SIA „Pērle AD”, zemi nomā no pašvaldības

KĀRĶU PAGASTAM
dzīvojamās apbūves teritoriju labiekārtošana un
apzaļumošana

PROJEKTA
IDEJA
LABIEKĀRTOŠANA

IEKĻAUTA
NOVADA

Zem
sadaļas
VIDES
DZĪVOJAMO
RAJONU
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LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums: ”Kārķu pagasta ciema dzīvojamās
apbūves teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana
A/c P-22 noteikt ciema galvenās ielas statusu
ciema teritorijas robežās

Valsts autoceļš P22 VALKA-RŪJIENA

Visa veida mazo arhitektūras formu nomaiņa uz
pagasta tēlam atbilstošu – autopietura, ceļa
rādītāji, soliņi, lapenes, afišu stendi utt.

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA
NOVADA
DZĪVOJAMO
RAJONU
LABIEKĀRTOŠANA. Nosaukums: „Vienotas arhitektoniskās formas
izstrāde Valkas novadā”

Pastaigu celiņa, Kārķu ciema centra parka
zonas attīstīšana
Skolas teritorijas detālplānojuma izstrāde
Atrast, izbūvēt un labiekārtot vietu brīvdabas
laulību ceremonijām

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
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/

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

tūrisma un dabas objektu pieejamības un
informācijas projektu izstrāde
Apzināt un sakopt veco muižas parka teritoriju
iekļaujot tā ainavā Vijas upes krastu reljefu un
apaugumu, izveidojot šo teritoriju sabiedrībai
izmantojamu un pieejamu

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

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 šķūņiem

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLABĀŠANAI.
Nosaukums: „Malkas šķūņa būvniecība Vijciema pamatskolai ”

ZVĀRTAVAS PAGASTAM
Zaķos – pašvaldībai iegādāties ēku pagasta
veikalam , kuru pēc rekonstrukcijas un
iekārtošanas iznomāt, lai pagasta iedzīvotājiem
šāda veida pakalpojums būtu pagasta
ģeogrāfiskajā centrā.

Diskutēt darba grupā

Pagasta māju renovēt atbilstoši tās funkcijai un
statusam

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. ADMINISTRĀCIJAS ĒKAS.
Nosaukums: „Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkas renovācija”

Noteikt teritorijas un saskaņot atbilst. Instancēs,
Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū
/mantotās pamestās lauku sētas/, kurās būtu
atļauta šo māju atjaunošana un izmantošana –
pastāvīgai dzīvošanai , vasarnīcām, tūrisma
mītnēm.

Diskutēt darba grupā
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PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS PII „PASACIŅA”
Valkas PII „Pasaciņa” teritorijas renovācija un
labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Nosaukums: „Valkas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādes „Pasaciņa” infrastruktūras attīstība”

Valkas PII „Pasaciņa” telpu renovācija un
labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Nosaukums: „Valkas PII „Pasaciņa” telpu
renovācija un labiekārtošana”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS BJC „MICE”
Jumta nomaiņa

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”

Ēkas siltināšana

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. IZGLĪTĪBAS IESTĀDES.
Nosaukums: „Energoefektivitātes paaugstināšana BJC Mice Semināra
27 ēkai, Valkā”

3.stāva 6 telpu remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”

3.stāva koridora remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”

1.stāva „Rūķu skolas” ģērbtuves remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”

2 kāpņu telpu remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”

Verandas pārbūve

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums: „BJC „Mice” Semināra ielā 27 rekonstrukcija”

Ķieģeļu ēkas nojaukšana

Šo darbību var veikt VND par saviem līdzekļiem, nojaukšanas darbus
saskaņojot ar būvvaldi.

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 ĒRĢEMES PAMATSKOLA
Ērģemes pamatskolas
paaugstināšana

energoefektivitātes

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA.
Nosaukums:
„Ērģemes
pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana”

Ērģemes pamatskolas labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Ērģemes pamatskolas labiekārtošana”

Ērģemes pamatskolas laukuma atjaunošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Ērģemes
pamatskolas sporta laukuma atjaunošana”

Ērģemes pamatskolas pirmsskolas
laukumiņu labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Nosaukums: „Ērģemes pamatskolas
pirmskolas grupas laukumu labiekārtošana”

grupu
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Ērģemes
pamatskolas
atjaunošana

rotaļu

laukuma

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Ērģemes pamatskolas teritorijas labiekārtošana”

internāta

(dienesta

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Ērģemes pagasta internāta izveide Ērģemes pamatskolā”

Ērģemes pamatskolas pirmsskolas grupu ēkas
„Čiekuriņi” nožogošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Nosaukums: „Ērģemes pamatskolas
pirmskolas grupu ēkas „Čiekuriņi” nožogošana”

Ērģemes pamatskolas teritorijas sakārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Ērģemes pamatskolas teritorijas labiekārtošana”

Ērģemes pamatskolas muzeja labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „Ērģemes pamatskolas muzeja labiekārtošana”

Ērģemes pamatskolas multifunkcionālās takas
iekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Ērģemes pamatskolas teritorijas labiekārtošana”

Ērģemes pamatskolas
viesnīcas) izveide

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS ĢIMNĀZIJA
Valkas ģimnāzijas labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ģimnāzijas labiekārtošana”

Skolas jumta seguma daļas remonts

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ģimnāzijas ēkas jumta seguma daļas remonts”

4 kabinetu remonts, iekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ģimnāzijas kabinetu labiekārtošana”

Zāles skatuves remonts, iekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ģimnāzijas zāles skatuves remonts”

Sporta halles pagarinājums par 9metriem

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Sporta
halles pagarināšana”

Sporta halles jumta labošana, skrejceļa jumta
uzlabošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Sporta
halles un skrejceļa jumta labošana”

Klases skatuves izbūve skolas dārzā

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Klases –
skatuves izbūve Valkas ģimnāzijas dārzā”

Bruģa ieklāšana skolas priekšā

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Bruģa
ieklāšana Valkas ģimnāzijas ēkas priekšpusē”

Sporta zāles seguma atjaunošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS ĢIMNĀZIJA. Nosaukums: „Valkas
ģimnāzijas sporta zāles atjaunošana”

Jauniešu klubs/birojs

?

Volejbolam tribīnes

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
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IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Volejbolam
tribīnes”
Aprīkojums ielu vingrošanai

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Ielu
vingrošanas aprīkojums”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 ZVĀRTAVAS PAGASTA OZOLU PAMATSKOLA
Malkas šķūnis

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI. KURINĀMĀ UZGLĀBĀŠANAI.
Nosaukums: „Malkas šķūņa būvniecība Zvārtavas pagasta
pamatskolai, bibliotēkai un pagasta pārvaldes ēkai”

Sporta zāle

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas sporta zāles
izveide/būvniecība”

Meiteņu mājturības kabinets

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas meiteņu
mājturības kabineta izveide”

Sporta laukuma labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. SPORTA LAUKUMI. Nosaukums: „Zvārtavas
pagasta Ozolu pamatskolas sporta laukuma labiekārtošana”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS PAMATSKOLA
Valkas pamatskolas teritorijas labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Valkas pamatskolas teritorijas labiekārtošana”

Zēnu un meiteņu mājturības kabinets

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Zēnu un meiteņu mājturības kabineta izveide Valkas
pamatskolā”

Valkas pamatskolas ēdināšanas bloks

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Valkas pamatskolas ēdināšanas bloka renovācija”

Iekštelpu labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „Valkas pamatskolas iekštelpu labiekārtošana”

Mēbeļu nomaiņa mācību telpās

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS.
Nosaukums: „Mēbeļu nomaiņa Valkas pamatskolas mācību telpās”

Instalācijas nomaiņa klašu telpās

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas JAUNATNE, SPORTS,
IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE. VALKAS NOVADA PAMATSKOLAS .
Nosaukums: „Instalācijas nomaiņa Valkas pamatskolas mācību telpās”

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Valkas
pilsētas
brīvdabas
estrādes
rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana

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

Zāģezera teritorijas un apkārtnes labiekārtošana

PROJEKTA
IDEJA
IEKĻAUTA
Zem
sadaļas
VIDES
LABIEKĀRTOŠANA.
ŪDENS
TILPŅU
APSAIMNIEKOŠANA/PELDVIETU IZVEIDOŠANA. Nosaukums:
„Zāģezera teritorijas labiekārtošana”
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Āra skatuves iegāde

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas KULTŪRAS JOMA.
BRĪVDABAS ESTRĀDES/IZSTĀŽU ZĀLES/SKATUVES. Nosaukums:
„Āra skatuves iegāde Valkas pilsētas kultūras namam”

Uzbrauktuves cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
izbūve

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI . Nosaukums: „Uzbrauktuves, cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, izveide Valkas pilsētas kultūras namam”

Valkas novada RADIO izveide

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas
INVESTĪCIJAS. Nosaukums: „RADIO izveidošana”

Valkas pilsētas kultūras nama kafejnīcas
labiekārtošana

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas PRIVĀTĀS
INVESTĪCIJAS. Nosaukums: „Valkas pilsētas kultūras nama kafejnīcas
labiekārtošana ”

Valkas
pilsētas
kultūras
prezentāciju/vēsturiskās ekspozīcijas
izveidošana un labiekārtošana

nama
telpas

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

Valkas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar
LED televizoriem foajē un kafejnīcas telpās

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

Valkas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar
publisko kafijas automātu

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

Valkas pilsētas kultūras nama aprīkošana ar
ekrānu

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

PRIVĀTĀS

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

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

PROJEKTU IDEJAS 2014-2017 VALKAS NOVADA SOCIĀLAIS NAMS
Lifta pārbūve

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI . Nosaukums: ”Valkas novada sociālās aprūpes nama
labiekārtošana”

Daudzfunkcionālo gultu ar matraci iegāde, veļas
istabas aprīkojums

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI . Nosaukums: „Aprīkojuma iegāde Valkas novada
sociālās aprūpes namam”

Atpūtas
vietas-laukuma
projektēšana un būvniecība

izbrauktuvi

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI . Nosaukums: „Valkas novada sociālās aprūpes nama
nodrošināšana ar materiāli tehnisko bāzi”

Personu amata vietas – medicīnas māsa,
rehabilitētājs

PROJEKTA IDEJA IEKĻAUTA Zem sadaļas SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI . Nosaukums: „Papildus ārstniecības personu amata
izveide VSAC filiālē”

ar
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4.2.SABIEDRISKĀS APSRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLI
Šajā apakšnodaļā ir apkopoti sabiedrisko apspriežu protokoli. Plānošanas dokumentā
tika veiktas izmaiņas saskaņā ar apspriežu protokoliem.
____________________________________________________________________________

P R O T O K O L S NR. 1
Zvārtavas pagasta pārvalde, Valkas novads, „Luturskola”
2013.gada 23. oktobrī
Sanāksme sākās: plkst. 10:00
Sanāksmi vada: G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē: Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: Skat. pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu
Darba kārtībā
1. Informācija par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmas
grozījumu 1.redakciju. Ziņo: Gunta Smane, Lāsma Engere
2. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2017.gadam. Ziņo: Gunta Smane,
Kristīne Salniņa
3. Kopīgas diskusijas
4. Likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Rūta
Zepa un Jānis Pērle likumdošanu dabas aizsardzības jomā.
5. Ierosinājumi, precizējumi, labojumi, kas saistīti ar Attīstības programmu un Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
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perspektīvu. Informē, ka stratēģijas 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 ņemot 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.
Klātesošos, aicina savlaicīgi iesniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums
izstrādātajos dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās pārstāvji no pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāji. Tiek pārrunātas
pagasta aktualitātes un problēmas.
Rit diskusija par tūrisma attīstību Valkas novada Zvārtavas pagasta teritorijā. Zemes
īpašnieki un nomnieki, vēlas noskaidrot kādas ir pašvaldības dotācijas, lai palīdzētu attīstīt
ūdenstūrisma jomu pagastā. Tiek skaidrots, ja tiek iesaistīta pašvaldība, tad finansējumu
iespējams iegūt realizējot kādu projektu, bet tādā gadījumā par to nedrīkst prasīt nekādu
samaksu. Pašvaldība tiešas dotācijas sniegt nav tiesīga.
Diskusija par ceļu stāvokli pagasta teritorijā.
Rit diskusija ar dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektoriem par aizsargjoslām un
saimnieciskās darbības veikšanu aizsargājamās dabas teritorijās. Skaidro, ka saprātīga
saimnieciskā darbība šajās teritorijās ir atļauta. Tauvas josla ļauj brīvi pārvietoties pa šo
teritoriju, bet liedz būvēt teltis.
Jautājums par elektrības stabu saglabāšanu. Tiek skaidrots, ka tas nav pašvaldības
kompetencē. Jautājums risināms piesaistot Latvenergo pārstāvi un ieinteresēto personu.
Tiek diskutēts par Ziemeļu stīgas posma attīstību un jautājuma virzību ministrijā.
Iedzīvotājiem aktuāls arī jautājums par ūdenssaimniecības attīstību ciemā.
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3.
Pēc sanāksmes plānošanas dokumentos, tiek koriģēta projekta ideja par Zvārtavas pagasta
sporta zāles būvniecību, precizēta summa un pievienota projekta ideja par volejbola laukuma
izveidi un sporta laukuma ierīkošanu, nekādas citas būtiskas izmaiņas plānošanas dokumentos
netiek veiktas.
Sanāksme beidzās: plkst. 11:00
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. Salniņa

_________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 2
Vijciema pagasta pārvalde, Valkas novads, „Druvas”
2013.gada 23. oktobrī
Sanāksme sākās: plkst. 12:00
Sanāksmi vada: G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē: Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: Skat. pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu
Darba kārtībā
1. Informācija par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmas
grozījumu 1.redakciju. Ziņo: Gunta Smane, Lāsma Engere
2. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2017.gadam. Ziņo: Gunta Smane,
Kristīne Salniņa
3. Kopīgas diskusijas
4. Likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Rūta
Zepa un Jānis Pērle likumdošanu dabas aizsardzības jomā.
5. Ierosinājumi, precizējumi, labojumi, kas saistīti ar Attīstības programmu un Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu. Informē, ka stratēģijas 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 ņemot 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.
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Klātesošos, aicina savlaicīgi iesniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums izstrādātajos
dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās pārstāvji no pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāji. Tiek pārrunātas
pagasta aktualitātes un problēmas.
Rit diskusija par klēts ēkas, kas atrodas pie Vijciema pamatskolas, turpmāko izmantošanu
un labiekārtošanu. Ēkai galvenokārt nepieciešama jumta nomaiņa. Pagasta iedzīvotāji iesaka
šajā ēkā ierīkot/izveidot amatu māju.
Tiek apspriests jautājums, kas attiecas uz tūrisma veicināšanu novadā. Iedzīvotāji izsaka
priekšlikumu, ka pagastā uz vietas nepieciešams gids, kas stāsta par pagasta vēsturi un tajā
esošajiem objektiem.
Valkas novada izpilddirektors norāda, ka šādam cilvēkam ir jābūt no pašu vidus, attiecīgi
par to piemaksājot.
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja norāda, ka pagastā nepieciešams izstrādāt
tūrisma maršrutu.
Rit diskusija par Celīškalna pašreizējo stāvokli. Teritorija ir nesakopta. Jārisina jautājums
par tā labiekārtošanu un piemērošanu tūrismam.
3.
Pēc sanāksmes plānošanas dokumentos, tiek koriģēta projektu ideju sadaļa, tiek
papildināta ar – Amatu mājas izveide klēts ēkā. Nekādas citas būtiskas izmaiņas plānošanas
dokumentos netiek veiktas. Teritorijas plānošanas daļai tiek uzdots pārbaudīt Celīškalna un
klēts ēkas statusu.
Sanāksme beidzās: plkst. 13:00
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. Salniņa

____________________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 3
Valkas pagasts, Valkas novads, Sēļu bibliotēka „Māja 22”, Sēļi
2013.gada 23. oktobrī
Sanāksme sākās: plkst. 14:00
Sanāksmi vada: G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē: Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: Skat. pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu
Darba kārtībā
1. Informācija par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmas
grozījumu 1.redakciju. Ziņo: Gunta Smane, Lāsma Engere
2. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2017.gadam. Ziņo: Gunta Smane,
Kristīne Salniņa
3. Kopīgas diskusijas
4. Likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Rūta
Zepa un Jānis Pērle likumdošanu dabas aizsardzības jomā.
5. Ierosinājumi, precizējumi, labojumi, kas saistīti ar Attīstības programmu un Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu. Informē, ka stratēģijas 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 ņemot 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.
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Klātesošos, aicina savlaicīgi iesniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums izstrādātajos
dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās pārstāvji no pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāji. Tiek pārrunātas
pagasta aktualitātes un problēmas.
Sanāksmē tiek risinātas iedzīvotāju problēmas, kas saistās ar ūdenssaimniecības
jautājumiem, ielu apgaismojumu u.c. sadzīviskiem jautājumiem.
3.
Pēc sanāksmes plānošanas dokumentos nekādas būtiskas izmaiņas plānošanas
dokumentos netiek veiktas.
Sanāksmē apspriestie jautājumi risināmi Valkas pagasta pārvaldes vadītājam un Valkas
novada izpilddirektoram.
Sanāksme beidzās: plkst. 15:00
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. Salniņa

____________________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 4
Valkas pagasta pārvalde, Valkas novads, „Lugažu muiža”, Lugaži
2013.gada 23. oktobrī
Sanāksme sākās: plkst. 16:00
Sanāksmi vada: G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē: Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: Skat. pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu
Darba kārtībā
1. Informācija par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmas
grozījumu 1.redakciju. Ziņo: Gunta Smane, Lāsma Engere
2. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2017.gadam. Ziņo: Gunta Smane,
Kristīne Salniņa
3. Kopīgas diskusijas
4. Likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Rūta
Zepa un Jānis Pērle likumdošanu dabas aizsardzības jomā.
5. Ierosinājumi, precizējumi, labojumi, kas saistīti ar Attīstības programmu un Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu. Informē, ka stratēģijas 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 ņemot 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.
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Klātesošos, aicina savlaicīgi iesniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums izstrādātajos
dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās pārstāvji no pagasta pārvaldes. Tiek pārrunātas pagasta aktualitātes un
problēmas.
3.
Pēc sanāksmes plānošanas dokumentos nekādas izmaiņas plānošanas dokumentos netiek
veiktas.
Sanāksme beidzās: plkst. 17:00
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K. Salniņa

____________________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 5
Kārķu pagasta pārvalde, Valkas novads, Kārķu tautas namā
2013.gada 24. oktobrī
Sanāksme sākās: plkst. 10:00
Sanāksmi vada: G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē: Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: Skat. pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu
Darba kārtībā
1. Informācija par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmas
grozījumu 1.redakciju. Ziņo: Gunta Smane, Lāsma Engere
2. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2017.gadam. Ziņo: Gunta Smane,
Kristīne Salniņa
3. Kopīgas diskusijas
4. Likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Rūta
Zepa un Jānis Pērle likumdošanu dabas aizsardzības jomā.
5. Ierosinājumi, precizējumi, labojumi, kas saistīti ar Attīstības programmu un Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu. Informē, ka stratēģijas 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 ņemot 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.
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Klātesošos, aicina savlaicīgi iesniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums izstrādātajos
dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās pārstāvji no pagasta pārvaldes un pagasta iedzīvotāji. Tiek pārrunātas
pagasta aktualitātes un problēmas.
Rit diskusija par dabas aizsardzības jautājumiem un saimnieciskās darbības veikšanu tajās.
G.Smane informē sanāksmes dalībniekus par projektu idejām, kas attiecas uz Kārķu
pagasta attīstību.
G.Smane skaidro pagasta pārvaldes vadītājam, kādēļ netiek atbalstīti energoefektivitātes
projekti, galvenokārt tādām ēkām, kam jau ir veikta jumta nomaiņa ir grūti pierādīt
energoefektivitātes nepieciešamību.
Diskusija par „Ziemeļu stīgu”, precizēt kilometrus projektu idejās, kas atlikuši, pēc jaunā
posma izbūves līdz novada robežai.
Rit diskusija par vienotu māju nosaukumu plāksnīšu uzstādīšanu un iegādi. Diskutē par
labāko risinājumu, kāda varētu būt plāksnīšu mākslinieciskā forma.
Diskusija par papildus projektu idejām, kuras jāiekļauj attīstības programmas investīciju
plānā. Ierosinājums iekļaut projekta ideju par Atpūtas takas izveidi Kārķu pagastā – sadarbībā
ar Latvijas valsts mežiem. Nepieciešamas savilces, troses, materiāls, lai izveidotu „eko
trenažieri”. Jāveido Sporta kopmītnes, nepieciešamas, jo tiek rīkotas sporta nometnes, projekta
ideju iespējams realizēt pirmskolas ēkā.
Diskusija par ūdens ņemšanas vietām pagasta teritorijā. Tiek ieteikts vērsties pie civilās
aizsardzības speciālista, lai risinātu šo jautājumu.
Pagasta pārvaldes vadītājs informē, ka ēkā pie vecās poliklīnikas tiek plānotā kā ideju telpa.
Ieteikums no pagasta pārvaldes vadītāja Kārķos izveidot kapus, nepieciešams paredzēt
teritorijas plānojumā.
Rit diskusija par peldvietas izveidi Kārķos – ierīkot atpūtas vietu. Cepša ezers ir publisks,
bet tam nav piekļuves, jo apkārt ir privātā zeme. Ieteikums pagasta pārvaldes vadītājam,
jautājumu risināt ar zemes īpašnieku, slēdzot vienošanos par servitūta noteikšanu.
Pie sadarbības iespējām ar kaimiņiem jāmin trošu tilta izbūve pār Sedas upi uz Ēveli.
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3.
Pēc sanāksmes plānošanas dokumentos tiek veiktas izmaiņas, kas tika pārrunātas
sanāksmes laikā. Iekļautas minētas projektu idejas par atpūtas takas izveidi, sporta kopmītņu
izveide. Nekādas citas būtiskas izmaiņas plānošanas dokumentos netiek veiktas. Jautājumu par
peldvietas ierīkošanu un kapu izveidi skatīt, tad kad tiks veikti teritorijas plānojuma grozījumi.
Sanāksme beidzās: plkst. 12:00
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K.Salniņa

____________________________________________________________________________

78

P R O T O K O L S NR. 6

Ērģemes pagasta pārvalde, Valkas novads, „Pūcītes”, Ērģeme
2013.gada 24. oktobrī
Sanāksme sākās: plkst. 13:00
Sanāksmi vada: G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē: Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: Skat. pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu
Darba kārtībā
1. Informācija par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmas
grozījumu 1.redakciju. Ziņo: Gunta Smane, Lāsma Engere
2. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2017.gadam. Ziņo: Gunta Smane,
Kristīne Salniņa
3. Kopīgas diskusijas
4. Likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Rūta
Zepa un Jānis Pērle likumdošanu dabas aizsardzības jomā.
5. Ierosinājumi, precizējumi, labojumi, kas saistīti ar Attīstības programmu un Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu. Informē, ka stratēģijas 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.
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G.Smane informē, ka ņemot 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.
Klātesošos, aicina savlaicīgi iesniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums izstrādātajos
dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās pārstāvji no pagasta pārvaldes. Tiek pārrunātas pagasta aktualitātes un
problēmas.
Rit diskusija par projektu idejām, kuras iekļautas attīstības programmas investīciju plānā.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs precizē summas sekojošām projektu idejām: Turnas tautas
nama jumta renovācija 100 000Ls (šo projekta ideju pārvietot pie Energoefektivitātes
projektiem), žogs apkārt skolas teritorijai 6 500Ls, skolas laukuma labiekārtošana 16 000Ls.
Tiek dzēsts termins nelabvēlīgas ģimenes, internāts jāaizvieto ar citu nosaukumu.
Pagasta pārvaldes vadītājs lūdz iekļaut jaunas projektu idejas – pirmskolas rotaļu laukuma
izveide. Ūdenssaimniecības projektiem Turnas ciemam un Ērģemes ciemam jābūt atsevišķi.
Gar dīķi un baznīcas drupām Ērģemē jāizveido gājēju taka aptuveni 300 metru garumā no
olīšiem vai mulčas.
Tiek diskutēts par Ērģeme – Turna ceļa posma noasfaltēšanu - 5 kilometru noasfaltēšana
izmaksā 2 000000Ls.
Priekšlikums no pagasta pārvaldes vadītāja Turnas ciemā ierīkot volejbola laukumu, šim
nolūkam nepieciešams iegādāties aprīkojumu, aptuvenās izmaksas 600Ls.
Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs norāda, ka projektu idejās nepieciešams iekļaut
Ērģemes ciema katlu mājas rekonstrukcija, norāda, ka nepieciešams pāriet uz cita veida
kurināmo un šī ideja ir jāiekļauj prioritārajos jautājumos.
Ērģemes slūžu rekonstrukcijas vietā, jāiekļauj projekta ideja par slūžu rekonstrukciju pie
Ērģemes pilsdrupām.
3.
Pēc sanāksmes plānošanas dokumentos tiek veiktas izmaiņas, kas tika pārrunātas
sanāksmes laikā. Tiek precizētas esošo projektu ideju summas un tiek iekļautas projektu idejas
par volejbola laukuma izveidi, gājēju takas izveidi, ceļa posma Ērģeme – Turna noasfaltēšana,
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Ērģemes ciema katlu mājas rekonstrukcija. Nekādas citas būtiskas izmaiņas plānošanas
dokumentos netiek veiktas.
Sanāksme beidzās: plkst. 14:00
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K.Salniņa

____________________________________________________________________________
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P R O T O K O L S NR. 7
Valkas novada dome, Valka, Valkas novads, Semināra iela 9
2013.gada 24. oktobrī
Sanāksme sākās: plkst. 16:00
Sanāksmi vada: G. Smane – attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Protokolē: Kristīne Salniņa – teritorijas plānotāja
Sanāksmē piedalās: Skat. pielikumā pievienoto reģistrācijas lapu
Darba kārtībā
1. Informācija par izstrādāto ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmas
grozījumu 1.redakciju. Ziņo: Gunta Smane, Lāsma Engere
2. Informācija par Valkas novada projektu idejām 2014. - 2017.gadam. Ziņo: Gunta Smane,
Kristīne Salniņa
3. Kopīgas diskusijas
4. Likumdošanu dabas aizsardzības jomā. Dabas aizsardzības pārvaldes vides inspektori Rūta
Zepa un Jānis Pērle likumdošanu dabas aizsardzības jomā.
5. Ierosinājumi, precizējumi, labojumi, kas saistīti ar Attīstības programmu un Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju.
1.
Klausās: G. Smani, kura informē, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības
plānošanas un Valkas novada domes politikas plānošanas dokuments un tās izstrādi paredz
Teritorijas attīstības plānošanas likums. Informē, ka Valkas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013.-2037.gadam plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30.decembrim. Skaidro, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevumi ir definēt Valkas novada ilgtermiņa attīstības
redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības
perspektīvu. Informē, ka stratēģijas 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 ņemot 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.
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Klātesošos, aicina savlaicīgi iesniegt savus ieteikumus, labojumus, precizējums izstrādātajos
dokumentos.
2.
Sanāksmē piedalās pārstāvji no Valkas novada domes un iedzīvotāji. Tiek pārrunātas
aktualitātes un problēmas.
G.Smane izklāsta sanāksmju rezultātus pagasta pārvaldēs, pārrunātās tēmas un galvenos
risināmos jautājumus.
Diskusija par Vijciema pagasta Celīškalna attīstību un klēts pie pamatskolas renovāciju.
V.A.Kraulis atzīmē, ka prioritāri ir saglabāt magazīnu pagasta centrā.
V.A.Krauklis norāda, ka Latvijas valsts meži vienmēr ir atvērti sadarbībai. Šobrīd ir
piedāvājums uzbūvēt vairākās vietās, piemērām soliņus, vai arī ko lielāku, piemēram, skatu torni
30 metru augstumā, Celīškalnā.
Iedzīvotājs izsaka pretenzijas pret plānošanas dokumenta apjomu, norāda uz liekvārdību un
nevajadzīgām frāzēm. Neredz Valkas pilsētas izaugsmi. Plānošanas dokumenti tiek izstrādāti
tikai atstrādāšanas pēc. Norāda uz kvalificēta darbaspēka trūkumu. Nepieciešamas jaunas
darba vietas.
Iedzīvotāja jautā, kas tiek plānots ar Domes bulvāra 3 ēku. Norāda, ka tā ir katastrofālā
stāvoklī un vai tiešām ir jāsagaida nelaime, lai kaut kas tiktu darīts. V.A.Krauklis atzīmē, ka tiks
veikta ēka konservācija.
Iedzīvotājs norāda, ka nepieciešams piebraucamā ceļa uz staciju „Lugaži” noasfaltēšana un
stacijas labiekārtošana.
3.
Pēc sanāksmes plānošanas dokumentos netiek veiktas būtiskas izmaiņas. Tiek ņemti vērā
iedzīvotāja aizrādījumi. Nekādas citas būtiskas izmaiņas plānošanas dokumentos netiek
veiktas.
Sanāksme beidzās: plkst. 17:30
Sanāksmes vadītāja

G. Smane

Protokoliste

K.Salniņa

____________________________________________________________________________
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5.KONSULTĀCIJAS
Pašvaldība plānošanas dokumentu izstrādes gaitā saskaņā ar 2004.gada. 23.marta MK
noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” lūdza
sniegt konsultācijas par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai
nepiemērošanu, kā arī elektroniski veica konsultācijas ar kaimiņu pašvaldībām.

5.1.Dabas aizsardzības iestādes
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5.2.Kaimiņu pašvaldības

No kaimiņu pašvaldībām netika saņemti nekādi ieteikumi, ierosinājumi vai labojumi par
Valkas novada izstrādātajiem plānošanas dokumentiem. 2014.gada 7.maijā tika noorganizēta
darba grupas sanāksme ar kaimiņu pašvaldībām (skatīt darba grupas sēdes protokolu Nr.6).
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5.3.Valsts vides dienests
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6.PAR STRTĒĢISKO IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMU
6.1.Valkas novada domes iesniegums
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6.2.Vides pārraudzības valsts biroja lēmums
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7.VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMI
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2013. gada 26. oktobra lēmumu (sēdes protokola
izraksts Nr.19.13.§) „Par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un
aktualizētās

Valkas

novada

attīstības

programmas

2010.-2016.gadam

1.redakcijas

apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai” Valkas novada dome Vidzemes
plānošanas reģionam nosūtīja vēstuli ar lūgumu izvērtēt un sniegt atzinumu par aktualizētās
Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2037.gadam 1.redakciju.
Valkas novada dome 2013.gada 28.oktobrī ir saņēmusi Vidzemes plānošanas reģiona
atzinumu par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-20137.gadam 1.redakciju
un veikusi nepieciešamos papildinājumus un precizējumus lai sagatavotu gala redakcijas
projektu.
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7.1. Plānošanas reģiona atzinums par 1.redakciju.
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7.2. Plānošanas reģiona atzinums par aktualizēto attīstības programmu

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ. Nr. 90002180246
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Tālrunis 64116014, fakss 64116012 www.vidzeme.lv, e-pasts: vidzeme@vidzeme.lv

2014.gada 31. janvārī

Nr. 2.2-2/46
Valkas novada domei
Elektroniski: novads@valka.lv

Atzinums par Valkas novada attīstības programmas (aktualizēta) 2010. – 2016.
gadam gala redakciju
Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – Reģions) savas kompetences ietvaros
ir iepazinies ar Valkas novada attīstības programmu (aktualizēta) 2010. – 2016. gadam,
kas nav pretrunā ar spēkā esošo Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmu
2007.-2013. gadam (pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes
sēdes 2014. gada 29. janvāra lēmumu (prot. Nr.1, punkts 5.1.) tās darbības termiņš ir
pagarināts līdz jaunas attīstības programmas izstrādei, bet ne ilgāk kā līdz 2015. gada
31.decembrim).
Reģions atzinumā norāda uz šādām nepilnībām un nepieciešamajiem
labojumiem:
1. Lūdzam veikt AP izvērtējumu atbilstoši spēkā esošajam Nacionālajam attīstības
plānam 2014.-2020. gadam.
2. AP nav sniegts izvērtējums par kaimiņu novadu izvirzītās novadu
specializācijām un to sasaisti ar Valkas novada AP. Lūdzam papildināt ar
informāciju, vai kaimiņu novadu izvēlētās specializācijas Valkas novadam ir
drauds vai jauna sadarbības iespēja.. Aicinām izvērtēt un ņemt vērā arī
Vidzemes ilgtermiņa scenārijus.
3. Aicinām izvērtēt iespējamo sadarbības projektu iespēju ar kaimiņu
pašvaldībām.
4. Izstrādājot aktualizēto Valkas novada attīstības programmu, nav veikta
pašreizējās situācijas analīzes aktualizācija. Turklāt AP nav pievienots
Uzraudzības ziņojums-izvērtējums, lai būtu iespējams sniegt pamatojumu,
atsevišķu uzdevumu izslēgšanai vai pievienošanai. Aktualizētajai AP, nav
pievienota aktualizēta pašreizējās situācijas analīze un SVID,
5. Rīcības plāns izstrādāts 2014.-2017. gadam, bet attīstības programmas termiņš
ir 2016. gads. Lūdzam novērst nekonsekvences un attiecīgi precizēt rīcību un
investīciju plānu ar rīcībām un projektiem līdz 2016. gadam.
6. AP noteiktie rādītāji daļēji atbilst noteiktajai rezultātu un rezultatīvo rādītāju
sistēmai. Investīciju un Rīcības plānā tikai daļēji norādīti darbību rezultāti un to
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vērtības. Līdz ar to aicinām precizēt Investīciju plānā noteiktos darbības
rezultātus, kā arī norādīt to skaitliskās vērtības. Aicinām papildināt Investīciju
plānu ar sadaļu par norādīto projektu papildinātību ar iepriekš Valkas novadā
realizētajiem projektiem, kā arī norādīt definēto projektu savstarpējo
papildinātību.
7. Nav pievienota uzraudzības pārskata struktūra. Lūdzam paredzēt uzraudzības
pārskatā sadaļu par rezultatīvo rādītāju atbilstību ilgtermiņa izvirzītajiem
mērķiem..
Saskaņā ar VPR Attīstības padomes sēdē apstiprināto (Protokols Nr. 1, 5.2.p)
„Kārtība, kādā Vidzemes plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības programmas”, Reģions neatbalsta Valkas novada
aktualizētās attīstības programmas 2010.-2016. gadam apstiprināšanu. Lūdzam veikt
labojumus un papildinājumus saskaņā ar Reģiona atzinumā norādītajiem iebildumiem
un iesniegt reģionā atkārtota atzinuma saņemšanai.
Pielikumā:
1. Detalizēts kritēriju izpildes vērtējums par Valkas novada aktualizētās attīstības
programmas atbilstību Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām uz 6
(sešām) lapām;
2. VPR Attīstības padomes sēdē apstiprinātā (Protokols Nr. 1, 5.2.p) „Kārtība,
kādā Vidzemes plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas un attīstības programmas” uz 1 (vienas) lapas.

Administrācijas vadītāja

ŠIS DOKUMENTS IR
ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS
AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Guna Kalniņa-Priede

Sagatavoja:
I. Kalniņa
ieva.kalnina@vidzeme.lv
+371 64116006
+371 26533464
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7.3.LABOJUMI UN PRECIZĒJUMI SASKAŅĀ AR PLĀNOŠANAS REĢIONA ATZINUMU
Tabula Nr.1.
„Valkas novada izvērtētie plānošanas reģiona atzinumā sniegtie komentāri par atbilstību kritērijam un nepieciešamajiem uzlabojumiem”
Nr.p
.k.

Kritērijs

VPR iebildums

VND atbilde/plānošanas dokumentā iekļautā informācija

1.2.AP
ir
izstrādāta/
aktualizēta
saskaņā
ar
hierarhiski
augstākiem
nacionāla
līmeņa
attīstības
plānošanas
dokumentiemLatvijas
ilgtspējīgas
attīstības
stratēģiju un
Latvijas
Nacionālo
attīstības
plānu

VPR
nosaka,
ka Ir ņemts vērā VPR iebildums.
nepieciešams
veikt Latvijas Nacionālais attīstības plāns (turpmāk tekstā NAP) ir vidēja termiņa
izvērtējumu atbilstoši stratēģiskais plānošanas dokuments 2014. - 2020.gadam, apstiprināts ar
spēkā esošajam NAP 2012.gada 20.decembra, Latvijas Republikas Saeimas lēmumu.
2014.-2020.gadam.
• Hierarhiski augstākais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments
NAP 2014-2020 paredz, ka visas trīs izvirzītās prioritātes atbalsta viena
otru, un, tikai realizējot tās savstarpējā sasaitē, ir iespējams panākt
Ministru kabineta izvirzīto NAP2020 vadmotīvu – "Ekonomikas izrāviens".
• NAP2020 ir vērsts uz stingras un ilgtspējīgas fiskālās politikas īstenošanu
un makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanu ciešā sasaistē ar
Latvijas Konverģences programmu un Latvijas nacionālo reformu
programmu, kā arī Fiskālās disciplīnas likumu. Finanšu sektora stabilitātes
nodrošināšana ir svarīgs nosacījums ekonomikas izaugsmei.
•
NAP 2014-2020 prioritātes ir:
o Tautas saimniecības izaugsme;
o Cilvēka drošumspēja;
o Izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Katrā no NAP2020 prioritātēm ir identificēti būtiskākie rīcības virzieni, to
mērķi, kā arī rādītāji, lai noteiktu mērķu sasniegšanas pakāpi un varētu
novērtēt, cik atbilstīgi un efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un
novērsti šķēršļi. NAP2020 ir noteikts, ka bez cilvēka radošajām spējām un
iniciatīvas nav iespējama ne tautas saimniecības izaugsme, ne reģionu
attīstība. Vienlaikus, lai cilvēks varētu attīstīties, ir nepieciešama ilgtspējīga
tautas saimniecība, kas rada aizvien jaunas darba vietas un attīstības
iespējas, kā arī kvalitatīva dzīves vide, kurā patīkami un saturīgi pavadīt no

Lpp AP
esošā
situācija

Lpp AP
stratēģis
kā daļa

9.lpp.

7. lpp.

1.

Komentārs

1.5.Ap
ir
izstrādāta/akt
ualizēta
saskaņā
ar
blakus esošo
pašvaldību
teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentiem

VPR
nosaka,
ka
nepieciešams papildināt
ar informāciju, vai
kaimiņu
novadu
izvēlētās specializācijas
Valkas novadam ir
drauds
vai
jauna
sadarbības iespēja.

darba brīvo laiku. Savukārt reģionu attīstība ir cieši saistīta ar tur
dzīvojošajiem cilvēkiem, viņu ekonomisko aktivitāti un infrastruktūras
attīstību.
Ir ņemts vērā VPR iebildums.
Lai noteiktu Valkas novada specializāciju tika ievēroti hierarhiski augstākajos
plānošanas dokumentos izvirzītie nosacījumi un priekšlikumi Valkas novada
ekonomiskai attīstībai. Izvērtējot kaimiņu novadu plānošanas dokumentos
noteiktās specializācijas ir secināms, ka tās nerada nevēlamas konkurences
riskus, bet savstarpēji papildina vienu otru, tādējādi pilnveidojot jau esošo
sadarbību un veidojot jaunas sadarbības iespējas. Sevišķi tas attiecināms uz
tādām jomām, kā lauksaimniecība, mežsaimniecība. Valkas novada izvēlētā
specializācija ir balstīta uz izaugsmes resursu analīzi un papildina kaimiņu
novadu izvēlētās specializācijas., kā piemērām, dzīves vides sakārtošana,
sadarbība tūrisma jomā, pamata pakalpojumu nodrošināšanā. Kā nosaka
Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, uzņēmējdarbība reģiona
teritorijās jābalsta uz vietēji pieejamo resursu efektīvu un racionālu
izmantošanu.

31.lpp.

Valkas novada dome izanalizēja kaimiņu
pašvaldību
plānošanas
dokumentos
noteiktās specializācijas:
Apes novads (meži, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, ūdeņu sistēma, derīgie
izrakteņi un purvi.);
Smiltenes novads (lauksaimnieciskā ražošana
un pārstrāde, mežsaimniecība, kokapstrāde un
ceļu būve. potenciāls attīstīties mājražošanai,
komercializējot senos arodus un prasmes –
maizes cepšanas, sieru siešana, amatniecība);
Strenču novads (Dabas resursu ieguves un
pārstrādes kompetence, pievilcīga, finansiāli
pieejama un sasniedzama dzīves, vieta,
garīgās veselības aprūpes saglabāšana un
attīstība, veco ļaužu sociālā aprūpe, nišu
tūrisms, pakalpojumi tranzītam);
Naukšēnu
novads
(lauksaimniecība
(lopkopība un
zemkopība),
apstrādes
rūpniecība (biodegvielas ražošana, ar
kokmateriālu apstrādi saistīta rūpniecība),
elektroenerģijas ražošana un būvniecība.
Perspektīvie jaunie uzņēmējdarbības virzieni
attīstāmi lauksaimniecībā, tūrismā, sportā,
kultūrā u.c.);
Burtnieku
novads
(lauksaimniecības,
mežsaimniecības un tūrisma sektori).

33.lpp.

Scenāriji izanalizēti saskaņā ar izstrādāto
materiālu: „Vidzemes ilgtermiņa attīstības
scenāriji”. Vidzemes plānošanas reģions 2011.

Vidzemes atvērtās telpas attīstība balstās uz lauksaimniecību,
mežsaimniecību un tūrismu. Ekonomiskās aktivitātes dažādotas, papildinot
tradicionālās lauksaimniecības nozares ar citiem darbības veidiembioloģisko lauksaimniecību, netradicionālajiem virzieniem, amatniecību.

2.
2.1.Stratēģisk
ā daļa, kurā
ietvertas
vidēja termiņa
attīstības

VPR aicina izvērtēt un
ņemt vērā arī Vidzemes
ilgtermiņa scenārijus.

Ir ņemts vērā VPR iebildums.
1.Status-quo scenārijs - paredz pašreizējo procesu turpināšanos. Valkas
novadā tāpat, kā kaimiņu pašvaldībās un plānošanas reģionā kopumā
turpinās esošās attīstības tendences, jo iesaistītas puses nerīkosies aktīvi,
lai mazinātu dažādu virzītājspēku negatīvo ietekmi uz notiekošajiem
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prioritātes un
rīcības
virzieni.

procesiem, konkrētajā apdzīvotajā teritorijā. Turpināsies aktīva starptautiskā
sadarbība.
2.Konkurences scenārijs - attālākas vietas no Valkas novada centra –
Valkas pilsētas un kaimiņpilsētas Valgas ir mazāk pievilcīgas
uzņēmējdarbības attīstībai. Pagastu teritorijās galvenokārt attīstās
lauksaimniecība un mežsaimniecība, savukārt pilsētā – apstrādes
rūpniecība. Kvalitatīvi kultūras, sporta, izklaides pasākumi piesaista daudz
apmeklētājus no Latvijas citām pilsētās un pagastiem, gan no ES un citām
valstīm. Attīstība ir starp teritorijām ir nevienmērīga. Jauniešu skaits
turpināsies samazināties.
3.Kohēzijas scenārijs – ir saņemts apmierinošs atbalsts novada teritoriju
attīstībai.
4.Optimālais scenārijs – izvērtējot Valkas novadā ietilpstošo administratīvo
teritoriju attīstību, scenārijs, kas apvieno pozitīvās kohēzijas un konkurences
iezīmes ir – optimālais scenārijs. Tas apvieno sadarbību, starp reģiona
iedzīvotājiem, specializāciju, tieksmi pēc zināšanām.
Ir ņemts vērā VPR iebildums.
Veikta PSA aktualizācija. Ir pievienots 2013.gada janvārī sagatavotais
uzraudzības pārskats, kur, norādīta arī definēto projektu savstarpējā
papildinātība.

2.5.Pašreizējā
s
situācijas
analīze

VPR
norāda,
ka
izstrādājot aktualizēto
Valkas novada AP, nav
veikta
PSA
aktualizācija.
Nav
pievienots uzraudzības
pārskats. Nav veikta
SVID aktualizācija.

3.1.Rīcības un
investīciju
plāns
ir
izstrādāts ne
mazāk kā triju
gadu
periodam
3.3.Rīcības un
investīciju
plānā
ir
iekļauti

VPR lūdz novērst
nekonsekvences
precizējot
investīciju
plānu ar rīcībām un
projektiem
līdz
2016.gadam.

Ir ņemts vērā VPR iebildums.
Tika novērstas nepilnības investīciju plānā.

VPR norāda, ka ne
visām rīcības plānā
iekļautajām rīcībām ir
noteikti finansēšanas

VPR iebildums ņemts vērā daļēji.
Daļai projektu partneri ir noteikti, bet ar daļu potenciālajiem sadarbības
partneriem vienošanās par sadarbību tiks noslēgta pēc konkrētu programmu
atvēršanas.

2.pieliku
ms

3.
40.74.lpp.
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investīciju
projekti,
to
finansējuma
apjoms
un
avoti.
3.4.Rīcības un
investīciju
plānā
ir
iekļauti
plānoto
darbību
rezultāti

avoti. Nav norādīti
iespējamie sadarbības
partneri.
VPR
norāda,
ka
uzdevumi nav pamatoti,
jo nav pievienota PSA.
AP rādītāji daļēji atbilst
noteiktajai rezultātu un
rezultatīvo
rādītāju
sistēmai.
Investīciju
plāna tikai daļēji norādīti
darbību rezultāti un to
vērtības.
Jānorāda
projektu papildinātība.

Ir ņemts vērā VPR iebildums.
Nav ņemts vērā aicinājums norādīt darbību skaitliskās vērtības, saskaņā ar
darba grupas 2013.gada 26.jūnija sanāksmes sēdes protokolu Nr.2, tika
lemts visas rezultatīvās skaitliskās vērtības dzēst no investīciju plāna,
norādot, ka konkrētas vērtības norādīšana investīciju plānā var radīt
sarežģījumus pie projekta pieteikuma iesniegšanas.

2.pieliku
ms

VPR
norāda,
ka
nepieciešams papilināt
ieviešanas uzraudzības
plānu ar uzraudzības
pārskata struktūru.

Ir ņemts vērā VPR iebildums.
Valkas novada attīstības programmas uzraudzības ziņojums tiek strukturēts
atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, rīcības virzieniem un to ietvaros noteiktajiem
uzdevumiem to realizācijai. Katra pasākuma ietvaros pēc rezultatīvo rādītāju
novērtējuma tiek sagatavoti secinājumi un priekšlikumi. Uzraudzības
ziņojums ir pamats lēmuma pieņemšanai par investīciju plāna vai
programmas aktualizāciju.

40.43.lpp.

4.
4.3.Uzraudzīb
as pārskatā
par
AP
īstenošanas
rezultātiem ir
paredzēts
ietvert
informāciju
par veiktajām
aktivitātēm,
rezultatīvo
rādītāju
izmaiņām,
secinājumiem
un
ieteikumiem
turpmākajai
rīcībai.

MKN 711 17.punkts nosaka, ka Uzraudzības
pārskatu
par
attīstības
programmas
īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne
vēlāk kā pusgadu pirms kārtējām pašvaldību
vēlēšanām. Tajā ietver informāciju par
veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju
izmaiņas,
secinājumus
un
ieteikumus
turpmākajai rīcībai, kā arī informāciju par
atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītajiem mērķiem. Valkas novada dome ir
pievienojusi 2013.gada janvārī sagatavoto
uzraudzības pārskatu, kas tika papildināts ar
līdz 2014.gadam realizētajiem projektiem.
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4.4.Uzraudzīb
as pārskatā ir
paredzēts
ietvert
informāciju
par aktivitāšu
rezultatīvo
rādītāju
atbilstību
ilgtermiņā
izvirzītajiem
mērķiem.

VPR norāda, ka nav
pievienota uzraudzības
pārskata struktūra.

Ir ņemts vērā VPR iebildums.
Uzraudzības pārskata struktūra:
1) ievads, kurā tiek ietverts uzraudzības pārskata mērķis, laika periods par
kādu ziņojums sagatavots, ziņojuma sagatavošanā iesaistās institūcijas;
2) Vispārīgs novada attīstības raksturojums, kuru izstrādā, balstoties uz
augstāk minētiem attīstības rādītajiem;
3) AP īstenošana, izvērtē balstoties uz definētajiem rezultatīvajiem
rādītājiem;
4) Par katru prioritāro virzienu sniedz šādu informāciju:
- rezultatīvo rādītāju sasniegumi, to sakritība ar iepriekš plānoto saistībā
ar ieguldīto finanšu apjomu;
- rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību;
- ja konstatētas novirzes no plānotā, tad nepieciešams pamatojums
(skaidrojums);
- secinājumi un priekšlikumi.
5) kopējie secinājumi pa mērķiem uz uzdevumiem;
6) priekšlikumi rīcības plāna aktualizācijai, pilnveidošanai;
7) izmantotie avoti.
PĀRSKATĀ IEKĻAUJAMĀ INFORMĀCIJA
Pārskata nodaļa
Ietveramā informācija
Novada vispārējs raksturojums
Sniedz vispārīgu novada attīstības
raksturojumu, iekļaujot attīstības
pamatrādītājus.
Īstenošanas progress
Sniedz informāciju par katras
prioritātes ietvaros veiktajiem
pasākumiem
un
aktivitātēm.
Jāietver informācija par aktivitāšu
rezultatīvo
rādītāju
atbilstību
ilgtermiņā izvirzītajiem mērķiem.
Secinājumi
Jāapkopo
informācija
par
īstenošanas
progresu,
tajā
konstatētajām novirzēm no plānotā
un galvenajiem secinājumiem.
Ieteikumi turpmākai darbībai
Sniedz
informāciju
par
ieteicamajiem
uzlabojumiem,
grozījumiem un precizējumiem, kas

40.43.lpp.
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Izmantotie avoti
Pielikumi

veicami saskaņā ar izdarītajiem
secinājumiem.
Jāietver informācijas avoti, kas tika
izmantoti sagatavojot pārskatu.
Satur informāciju, kas nevar tikt
iekļauta pamatdokumentā, vai nav
būtiska pamatdokumenta saturam.

Valkas novada attīstības pamatrādītāji:
Ietekmes rādītājs
2010.
gads.
Iedzīvotāju skaits

Tendence
2016.gads

Datu avots
PMLP

Iedzīvotāju
ilgtermiņa
migrācijas saldo
Demogrāfiskā slodze

CSP

Teritorijas attīstības līmeņa
indekss

VRAA

IIN apmērs uz 1 iedzīvotāju,
Ls

VRAA

NĪN ieņēmušie pašvaldības
budžetā uz 1.iedz.,Ls

Valsts kase

Ekonomiski aktīvo vienību
skaits uz 1000iedzīvotājiem

CSP

Individuālo komersantu un
komercsabiedrību skaits uz
1000 iedz.
Bezdarba līmenis, %

CSP

CSP

CSP
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Nodarbināto personu skaits

VID

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ NOTEIKTO VIDĒJĀ TERMIŅA PRIORITĀŠU
SASNIEGŠANAS IZVĒRTĒŠANA
Prioritāte,
Vidējā
Rādītā Tenden
Prognoz Datu
mērķis
termiņā
ja
ce
ētā
ieguve
sasniedzam vērtīb
rādītāja
s avots
ais rezultāts a
vērtība
un
bāzes pārsk
2016.ga
rādītājs
ata
dā
gadā
Prioritāte 1 –
Cilvēkresursu
attīstība
Pasākums 1:
Izglītības
pieejamība
M1:Iedzīvotāji
em pieejama
kvalitatīva
izglītība mūža
garumā.
Pasākums 2:
Kultūras
attīstība
M2:
Aktīva
kultūras
dzīves
veidošana
Pasākums 3:
…….
M3:…………
…..
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PIELIKUMI
Darba grupu dalībnieku reģistrācijas lapas.
Sabiedrisko apspriešanu dalībnieku reģistrācijas lapas.

