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Sākot ar 2013.gada 25.aprīļa Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola izraksts
Nr.6.5.§.) „Par Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju”, Valkas
novada domes darba grupa veica darbu pie Valkas novada attīstības programmas grozījumiem,
kura tika izstrādāta laikā no 2009.gada līdz 2011.gadam (apstiprināta 2011.gada 31.martā sēdes
protokola izraksts Nr.4.19.§.) un tajā noteiktie mērķi un Rīcības plāns vairs nav aktuāls un ir
novecojis, daudzi projekti ir uzsākti un realizēti.
Darbs tika organizēts sanāksmju laikā un arī ārpus tām, grozījumu sagatavošanas ietvaros
tika aptaujātas Valkas novada pašvaldības iestādes un novada iedzīvotāji, kas iesniedza jaunas un
aktuālas projektu idejas. Apkopojot rezultātus tika sagatavoti Valkas novada attīstības programmas
2010.-2016.gadam Stratēģiskās daļas grozījumi.
Darba grupas sastāvs:
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Valkas novada domes izpilddirektors
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks, Teritorijas plānošanas daļas vadītājs
Valkas novada Būvvaldes vadītājs
Attīstības un projektu daļas vadītājs
Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas daļas vadītājs
Valkas novada attīstības programmā 2010.-2016.gadam Stratēģiskajā daļā tika
aktualizētas vairākas sadaļas (skatīt pielikumu Nr.3).
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IEVADS
Valkas novada attīstības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2010. – 2016.
gadam, kura mērķis ir parādīt novada nākotnes redzējumu, noteikt attīstības prioritātes, mērķus un
uzdevumus. Pēc pašreizējiem Latvijas Republikas likumdošanas normatīviem, pašvaldību attīstību
plānošanas galvenie dokumenti ir teritorijas plānojums un attīstības programma, kas savstarpēji ir
cieši saistīti un viens otru papildinoši.
Valkas novada attīstības stratēģija 2010. – 2016. gadam ir izstrādāta pamatojoties uz
Valkas novada domes 2009. gada 26.novembrī pieņemto lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.9
§.7.) „Par Valkas novada attīstības programmas izstrādi” un 2013.gada 25.aprīlī pieņemot
pašvaldības lēmumu „Par Valkas novada attīstības programmas 2010-2016.gadam aktualizāciju”
(sēdes protokola izraksts Nr.6,5.§) veikta plānošanas dokumenta aktualizācija.
Valkas novada attīstības stratēģija tiek orientēta uz stratēģijā izvirzītajām novada
prioritātēm (sakārtota infrastruktūra, cilvēkresursu attīstība, uzņēmējdarbības attīstība, novērtēts
dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums).
Stratēģijā piedāvātās Valkas novada attīstības prioritātes tika izvirzītas, balstoties uz
esošās situācijas analīzi un budžeta iespējām, tādēļ visi izvirzītie mērķi ir objektīvi sasniedzami.
Stratēģijas darba grupā tika iekļauti pašvaldības speciālisti, nevalstisko organizāciju
pārstāvji, iedzīvotāju interešu grupas, uzņēmēji.
Lai realizētu attīstības stratēģiju nepieciešams piesaistīt pašvaldības, valsts un Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļus.

4

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2016.gadam
STRATĒĢISKĀ DAĻA] (ar 2014.gada grozījumiem)

IZMANTOTIE TERMINI
• Attīstības programma- (saskaņā ar attīstības plānošanas sistēmas likumu) vidēja termiņa
(septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības
prioritātes.
• Stratēģija – plāns, kurā definēti attīstības virzieni, mērķi un uzdevumi, to sasniegšanas
mehānisms.
• Vīzija- īsi un kodolīgi noformulēts sapnis, plaši popularizēts sauklis, kas sevī ietver
mūsdienu sabiedrības prasības.
• Misija- esamības pamatojums. Apgalvojums, kas, balstoties uz vīziju, definē, ko grib
sasniegt plašākā šī vārda nozīmē. Atbild uz jautājumiem:
o Kādā jomā mēs strādājam?
o Ko visvairāk vērtē novada iedzīvotāji?
o Kas mūs padara īpašus?
• Darbības joma- darbības lauks, kurā pašvaldība veiks virkni saistītu darbību, lai
nodrošinātu novada attīstību.
• Stratēģiskais virziens- darbības jomā noteiktais virziens vai virzieni, kuros novads tiecas ar
mērķtiecīgu pasākumu kopumu.
• Mērķis- darbības virzienā nospraustais sabiedriski nozīmīgais rezultāts.
• Mērķa programma- ir savstarpēji saistītu pasākumu (projektu) kopums nospraustā mērķa
sasniegšanai.
• Projekts- tehnisku un organizatorisku darbību kopums ar konkrētu sākumu un beigām
noteikta programmas soļa realizācijā.
• Prioritātes – galvenie novada attīstībā sasniedzamie mērķi, kas nodrošinās novada vīzijas
2016. gadam sasniegšanu.
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STRATĒĢIJAS PAMATPRINCIPI
• Integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek
saskaņoti, atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek
saskaņotas visos plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto
risinājumu ietekme uz apkārtējām teritorijām un vidi.
• Nepārtrauktības un pēctecības princips, kas paredz, ka novada attīstības politikai jābūt
ilglaicīgai un neatkarīgai no īslaicīgas konjunktūras lēmumiem.
• Vienotības princips – mērķu, prioritāšu, rīcības virzienu savstarpējā koordinācija un
papildinātība.
• Interešu saskaņotības princips - neatkarīgi no zemes īpašuma formas, (valsts, pašvaldības
vai privātpersonas) jebkurai teritorijai ir vienādas iespējas attīstīties. Attīstības rosināšana
un veicināšana ir visas sabiedrības, uzņēmēju, pašvaldības, nevalstisko organizāciju un
valsts institūciju kopēja atbildība.
• Atklātības princips, kas paredz, ka stratēģijas izstrādāšanas procesā dažādos etapos,
izmantojot pilsētā esošos masu mēdijus, tiek aktīvi iesaistīta sabiedrība un tiek nodrošināts
informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums.
• Partnerattiecību princips – novada attīstības politiku pašvaldība realizē kopā ar
uzņēmējiem, sabiedrību, nevalstiskām organizācijām, valsts institūcijām, saskaņojot arī ar
kaimiņu un reģiona pašvaldību interesēm.
• Līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības princips, kas nozīmē, ka novada attīstības stratēģijā
paredzēts uzturēt līdzsvaru starp saimniecisko dzīvi un apkārtējo vidi, esošo attīstības
resursu mobilizāciju un taupīgu izmantošanu.
• Koncentrācijas princips – novada attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē
noteiktu prioritāro mērķu sasniegšanai. Investīciju plāns ir virzīts uz aktuālāko vajadzību
risināšanu
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Stratēģija izstrādāta saskaņā ar:
1. Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns (turpmāk tekstā NAP) ir vidēja termiņa stratēģiskais
plānošanas dokuments 2014. - 2020.gadam, apstiprināts ar 2012.gada 20.decembra, Latvijas
Republikas Saeimas lēmumu.
• 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 darba brīvo laiku. Savukārt reģionu attīstība ir cieši saistīta ar tur dzīvojošajiem cilvēkiem, viņu
ekonomisko aktivitāti un infrastruktūras attīstību.
2. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS) līdz 2030. gadam
Apstiprināta LR Saeimā 2010. gada 10. jūnijā. Stratēģijas pamat uzstādījumi ir laimīgs cilvēks
labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība,
sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.
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3. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 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 tiek pagarināts līdz jaunas attīstības
programmas izstrādei, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma (2007.-2013.gadam) ir vidēja termiņa reģiona
plānošanas dokuments, kas nacionālā līmenī ir noteikts kā reģionālās politikas dokuments.
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādes vispārīgais mērķis ir veicināt
reģiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti
un nodrošinot reģiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. Vidzemes plānošanas reģiona
attīstības programma sastāv no divām daļām. Šis dokuments ietver pirmo daļu, kurā veikta esošās
situācijas analīze, kas noslēdzas ar reģiona stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID)
analīzi. Otrajā daļā noteikta Vidzemes plānošanas reģiona attīstības vīzija, nosprausti attīstības
mērķi un rīcības virzieni to sasniegšanai.
4. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007.-2027.gadam (pamatojoties
uz Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 2014.gada 29.janvāra lēmumu
(prot.Nr.1,punkts 5.1.) tās darbības termiņš tiek pagarināts līdz jaunas attīstības
programmas izstrādei, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim)
Attīstības perspektīvā ir atspoguļota Vidzemes reģiona vēlamā telpiskā struktūra ilgtermiņā – 20
gadu perspektīvā. 2010.gadā notiek Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma grozījumu
izstrāde. Telpiskās struktūras plāna mērķis ir izstrādāt vēlamo telpisko struktūru Vidzemes
reģionam, pamatojoties uz Vidzemes attīstības programmā formulēto stratēģiju, ilgtermiņa
nākotnes redzējumu vīziju un ņemot vērā augstāku plānošanas līmeņu vīzijas un attīstības
vadlīnijas. Vēlamajai telpiskajai struktūrai jānodrošina reģiona iedzīvotājiem optimāla dzīves vide,
iespējas atrast darbu savā reģionā, baudīt daudzveidīgo un augstvērtīgo atvērto telpu - lauku vidi.
Tas sastāv no telpiskās struktūras apraksta, telpiskās attīstības perspektīvas, vadlīnijām, vides
pārskata un ainavu novērtējuma un to izmantošanas raksturojuma.
5. Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam
Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037.gadam (turpmāk IAS) ir
plānošanas dokuments, kurš nosaka novada ilgtermiņa attīstības virzienus, mērķus, prioritātes un
telpiskās attīstības perspektīvas struktūru.
6. Valkas novada teritorijas plānojums 2010.-2022.gadam
Valkas novada teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums,
kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un
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izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. Teritorijas plānojums ir
izstrādāts un stājies spēkā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Valkas
novada teritorijas plānojums ir publiski pieejams dokuments. Tas ir praktiskas vadības un kontroles
līdzeklis turpmākai novada attīstībai:
• pašvaldība plānojumu lietos, sagatavojot un izvērtējot projektus;
• projektu pieteicēji un kapitāla ieguldītāji lietos plānojumu, lai izvērtētu savu projektu
atbilstību pašvaldības attīstības mērķiem;
• zemes īpašnieki lietos plānojumu, lai izvērtētu savu īpašumu nākotnes attīstības
iespējas;
• ārzemju investori lietos plānojumu kā informācijas avotu par Valkas novada nākotnes
attīstības iespējām un nosacījumiem;
Plānojums kalpos kā garants investīciju piesaistei, uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu
radīšanai.
7. Saskaņā ar kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajām vadlīnijām
pašvaldību integrēto attīstības programmu izstrādei.
8. Stratēģija izstrādāta sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju
un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomi.
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LATVIJAS NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS SISTĒMA
1.attēls Nacionālā attīstības plānošanas sistēma un īstenošana

Avots: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/datorzinatnes_pielietojumi/publikacijas/konferences/Valsts_attistibas_planosanas_sistema.pdf
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PLĀNOŠANAS SISTĒMA NOVADĀ
2.attēls
Plānošanas sistēma
Valkas novadā

Valkas novada
attīstības
programma
2010.2016.gadam

Pārskats par esošo
situāciju;
Stratēģija 2010. –
2016. gadam;
Rīcību
(investīciju)
plāns
2014.2016.gadam;
Pārskats par publisko
apspriešanu;
Ieviešanas
uzraudzības plāns.

Valkas novada
pašvaldības un
struktūrvienību
iestāžu
plānošanas
dokumenti

Valkas novada
teritorijas
plānojums
2010.2022.gadam

Izglītības iestāžu attīstības plāni; Valkas – Valgas tūrisma
attīstības un mārketinga stratēģija 2006. – 2016. gadam; Valkas
pilsētas izglītības stratēģija 2005. – 2015. gadam; Valkas
novadpētniecības muzeja Krājuma politika 2010. - 2014. gadam;
Valkas novadpētniecības muzeja Komunikācijas politika 2010. 2014. gadam; Valkas novadpētniecības muzeja Pētniecības darba
politika 2010. - 2014. gadam; Valkas novadpētniecības muzeja
Vidēja termiņa attīstības stratēģija 2010. – 2014. gadam;
Kultūras nama darba gada plāns; Valkas novada bibliotēkas gada
plāns.

Valkas novada pašvaldības budžets
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NOVADA VĒRTĪBAS
3.attēls

INFRASTRUKTŪRA

UZŅĒMĒJDARBĪBA

NOVADA
VĒRTĪBAS

IEDZĪVOTĀJI

DABA UN
KULTŪRVĒSTURE
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VĪZIJA, MISIJA, PRIORITĀRIE VIRZIENI

Vīzija
Valkas novads – cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar
kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Misija
Valkas novads ir Latvijas Ziemeļu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai,
radošai darbībai un izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju, novērtētām
un aizsargātām dabas vērtībām.
Prioritārie virzieni
1. Cilvēkresursu attīstība;
2. Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3. Uzņēmējdarbības attīstība;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
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Mērķi (M) un Uzdevumi (U)
PRIORITĀTE 1: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
Pasākums 1: Izglītības pieejamība
M1: Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža garumā.
Uzdevumi:
U1: Attīstīt un pilnveidot visa veida formālās izglītības pieejamību;
U2: Dažādot esošās un veidot jaunas izglītības programmas;
U3: Ieguldīt resursus pedagogu konkurētspējas un kvalifikācijas paaugstināšanai;
U4: Veicināt augstākās izglītības pieejamību;
U5: Attīstīt profesionālo izglītību sadarbībā ar Valgas profesionālās izglītības centru;
U6: Veicināt bērnu un jauniešu ārpusstundu aktivitāšu nodarbības;
U7: Nodrošināt un dažādot neformālo izglītību visu vecuma grupu iedzīvotājiem;
U8: Pilnveidot brīvprātīgā darba un brīvā laika jēgpilnas pavadīšanas iespējas;
U9: Veicināt mūžizglītības pieejamību;
U10: Nodrošināt iedzīvotājus ar daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras programmu;
U11: Iesaistīt iedzīvotājus pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā;
U12: Veicināt ciešu sadarbību ar Igauniju, lai nodrošinātu audzēkņu skaitu un iespējas;
U13: Sadarbojoties novada izglītības iestādēm veikt sistemātisku un racionālu resursu
izmantošanu;
U14: Attīstīt visa veida izglītības iestāžu infrastruktūru, veidot drošu un sakoptu apkārtējo
teritoriju.
Pasākums 2:Kultūras attīstība:
M2: Aktīva kultūras dzīves veidošana
Uzdevumi:
U1: Organizēt pārrobežu kultūras pasākumus un aktivitātes;
U2: uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru;
U3: veidot ārpustelpu atpūtas un izklaides vietas;
U4: iegādāties nepieciešamo aprīkojumu un labiekārtot kultūras iestāžu apkārtējo teritoriju;
U5: attīstīt un pilnveidot muzeja darbību;
U6: ieguldīt resursus jaunu izstāžu zāļu veidošanā;
U7: ieguldīt resursus bibliotēku attīstība.
Pasākums 3:Sporta iespēju attīstība:
M3: Sporta infrastruktūras pilnveidošana un uzturēšana
Uzdevumi:
U1: Veicināt sadarbību sporta norišu organizēšanā dažādos sporta veidos;
U2: Veidot jaunus sporta laukumus;
U3: Uzturēt esošo sporta infrastruktūru.
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Pasākums 4:Veselības aprūpe:
M4: Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpe.
Uzdevumi:
U1: Veicināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) pieejamību;
U2: Veicināt draudzīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
U3: Veicināt sadarbību ar Valgas slimnīcu.
Pasākums 5:Sociālie pakalpojumi:
M5: Pieejami sociālie pakalpojumi.
Uzdevumi:
U1: Izveidot multifunkcionālu sociālo pakalpojumu centru Valkā;
U2: Pilnveidot mājas aprūpes pakalpojumus;
U3: Piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus centru izveidei;
U4: Veicināt sabiedrības iesaisti sociālo pakalpojumu nodrošināšanā (NVO u.c).
Pasākums 6:Nodarbinātība:
M6: Darbaspējīgo vecuma cilvēku nodarbinātības veicināšana.
Uzdevumi:
U1: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību;
U2: Radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai;
U3: Iesaistīt darba tirgū sociālā riska grupu;
U4: Radīt atbilstošas un elastīgākas pārkvalificēšanās iespējas;
U5: Izveidot jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas informācijas sistēmas;
U6: Veicināt jauniešu nodarbinātību.
PRIORITĀTE 2: SAKĀRTOTA NOVADA INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI
Pasākums 7:Transporta infrastruktūra:
M7: Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās izmantošana, kvalitatīvu autoceļu
nodrošināšana.
Uzdevumi:
U1: Sakārtot tranzīta kustību Valkas pilsētā;
U2: Palielināt melnā seguma autoceļu īpatsvaru Valkas novadā;
U3: Uzlabot satiksmes drošību;
U4: Izbūvēt veloceliņus;
U5: Saglabāt sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību.
Pasākums 8:Vides infrastruktūra:
M8: Attīstīta kvalitatīva vides infrastruktūras pieejamība un izmantošana.
Uzdevumi:
U1: Uzlabot sabiedrisko pakalpojumu pieejamību nodrošinot kvalitatīvu ūdenssaimniecību;
U2: Izveidot un uzturēt rekreācijai izmantojamo ūdens resursu infrastruktūru;
U3: Palielināt atkritumu šķirošanas iespējas;
U4: Labiekārtot dzīvojamo rajonu teritorijas;
U5: Veikt kapu labiekārtošanas darbus;
U6: Veidot teritorijas, kas piemērotas brīvdabas pasākumu rīkošanai;
U7: Uzstādīt vienotas norādes zīmes, afišu stendus;
U8:Attīstīt publiskā interneta pieejas punktus.
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Pasākums 9:Izglītības infrastruktūra:
M9: Attīstīta un kvalitatīva dažādu veidu izglītība Valkas novadā.
Uzdevumi:
U1: Labiekārtot un renovēt izglītības iestādes;
U2: Uzlabot materiāli tehnisko bāzi;
U3: Attīstīt augstākās izglītības pieejamību.
Pasākums 10:Enerģētikas infrastruktūra:
M10: Liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara izmantošana siltumenerģijas nodrošināšanā un
augsta energoefektivitāte patērētāju sektorā.
Uzdevumi:
U1: Uzlabot ielu apgaismojumu;
U2: Veikt energoefektivitātes paaugstināšanu sabiedriskajā un dzīvojamā sektorā;
U3: Palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvaru;
U4: Atjaunot siltumtrases un izbūvēt jaunus atzarus;
U5: Nodrošināt drošu siltumapgādi;
U6: Samazināt siltuma zudumus, kurināmā patēriņu, izmešu daudzumu.
Pasākums 11:Sociālo pakalpojumu infrastruktūra:
M11: Attīstīti sociālie pakalpojumi.
Uzdevumi:
U1: Attīstīt un paplašināt esošos sociālos pakalpojumus;
U2: Izveidot jaunus alternatīvo sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas centrus;
U3: Veidot higiēnas centrus ( pirti u.c.);
U4: Izveidot aprūpes institūcijās tādu pakalpojuma infrastruktūru, lai nodrošinātu klientam
ērtu un daudzveidīgu vidi;
U5: Nodrošināt aprūpes institūcijās dzīvojošo klientu vajadzībām atbilstošu aprūpi un
funkcijas stabilizējošus pakalpojumus, tai skaitā, palielinot veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību.
PRIORITĀTE 3: UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA NOVADĀ
Pasākums 12:Ražošanas un pakalpojumu attīstība:
M12:Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību.
Uzdevumi:
U1: Veicināt uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību;
U2: Veicināt pašvaldības sadarbību uzņēmējdarbības jomā ar citām pašvaldībām Latvijā
un ārzemēs;
U3: Veicināt jaunu konkurētspējīgu un inovatīvu produktu ražošanas attīstību;
U4: Veicināt daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības attīstību;
U5: Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību;
U6: Atbalstīt kvalitatīvu un inovatīvu tūrisma produktu izveidi.
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PRIORITĀTE 4: NOVĒRTĒTS DABAS KAPITĀLS UN SAGLABĀTS KULTŪRVĒSTURISKAIS
MANTOJUMS
Pasākums 13:Kultūrvēsturiskās teritorijas:
M13: Sakoptas un saglabātas kultūrvēsturiskās teritorijas un pieminekļi.
Uzdevumi:
U1: Apzināt un veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
U2: Veicināt kultūrtūrisma attīstību.
Pasākums 14:Dabas kapitāls:
M14: Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to
atjaunošanās spējas.
Uzdevumi:
U1: Saglabāt, paplašināt un ilgtspējīgi izmantot novada dabas kapitālu;
U2: Integrēt dabas kapitāla izmantošanas sektoru citos sektoros;
U3: Apzināt dabas resursu piesārņojuma avotus un veicināt to novēršanu;
U4: Saglabāt Īpaši Aizsargājamās dabas teritorijas.
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FUNKCIONĀLĀS IETEKMES ZONAS
Baltijas jūras reģionā – Latvija/Igaunija (Valka/Valga) - autotransporta un dzelzceļa tranzīta
koridors
•
•
•
•

A3 - E264 – VIA „Hanseatica” ;
Dzelzceļš, nākotnē arī Rail Baltica – Helsinki – Berlīne;
City Twin;
Sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju.

Latvijā – Ziemeļvidzemes kultūras un sporta centrs
•
•
•
•

Starptautiski kultūras pasākumi;
Moderns stadions ar šautuvi, sporta halles;
Starptautiska sporta aktivitāšu rīkošanas vieta;
Rūpniecības un loģistikas centrs.

Latvijā –mežsaimniecības un kokapstrādes attīstības iespēju teritorija
• 62 % meži;
• Vijciema čiekurkalte;
• Priežu sēklu audzētava.
Latvijā – Vidzemes pārrobežu sadarbības centrs
•
•
•
•

Latvijas – Igaunijas institūts;
Izglītības iestādes;
Kopīgas kultūras un sporta norises;
Kopīgs tūristu apmeklētāju centrs.

Vidzemes plānošanas reģionā
•
•
•
•
•

Valkas – Valgas pārrobežu sadarbības centrs;
Latvijas – Igaunijas institūts;
VIA „Hanseatica” un Tour de LatEst;
Pakalpojumu centrs (izglītības, kultūras, sporta);
Vieta inovāciju īstenošanai.
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REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI UN SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
1.tabula

Rādītājs

Bāzes
gads

Indikators

2016.gadā
sasniedzamais
rezultāts

1.Cilvēkresursu attīstība
Iedzīvotāju skaits

2010

10568

Iedzīvotāju dabiskā kustība

2009

Dzimstība– 60
Mirstība - 141

Palicis nemainīgs 10196
salīdzinājumā ar Pilsonības un
01.01.10
migrācijas lietu
pārvalde
(PMLP)
Izlīdzinājies
Dzimstība–
dzimstības
un 125
mirstības līmenis Mirstība – 166
Valkas novada
dome

2.Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi
Autoceļi
2010
Valsts 440.12 km
(67%)
Pašvaldības 214.66
km (33%)

saglabāts esošais
līmenis, asfaltēti
ceļi, kas savieno
novada centrus

Ielu infrastruktūras struktūra

2010

Asfaltēts – 83.8 %
Grantētās – 16.2 %
No jauna būvējamās –
0.02 %

Asfaltēts - 90 %
Grantētās – 10 %
No
jauna
būvējamās
–
sasniegts
plānotais

Ūdensapgādes infrastruktūra

2010

65%
iedzīvotāji 80 % iedzīvotāji
nodrošināti
ar nodrošināti
ar

Situācija uz
01.01.2013.

No
jauna
noasfaltēts 0,7
km Turnā
Uz
Kārķiem
tiek asfaltēts P
24
Valkas novada
dome
No
jauna
noasfaltēts 1
km ielas Stepu
ciemā
Rekonstruētas:
5 km
Izbūvēti jauni
ūdensapgādes
tīkli 11,25 km,
jauni
kanalizācijas
tīkli 8,78 km;
Rekonstruēti
kanalizācijas
tīkli 3,79 km.
Rekonstruēts
kanalizācijas
spiedvads
0.36km Valkā
Valkas novada
dome
78%
Valkas novada
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Kanalizācijas infrastruktūra

2010

centralizēto
ūdensapgādes
sistēmu
68%
iedzīvotāji
nodrošināti
ar
centralizēto
kanalizācijas sistēmu

centralizēto
ūdensapgādes
sistēmu
80 % iedzīvotāji
nodrošināti
ar
centralizēto
kanalizācijas
sistēmu

6927
6826

20% pieaugums

dome
76%
Valkas novada
dome

3.Uzņēmējdarbības attīstība
Iedzīvotāju
darbaspējas vecumā

Iedzīvotāju
nodoklis

ienākuma 2009

Bezdarba līmenis, %

Attīstības indekss

skaits 2009
2010

343 LVL

01.01.
2009
01.01.
2010

412/5,05

2009

-0,144

1075 /15,5

Pilsonības un
imigrācijas
lietu pārvalde:
2011.gadā –
6671,
2012.gadā –
6541
20% pieaugums
Valkas novada
dome
2009.gadā:
2354879
LVL/darbaspēj
as
2012.gadā:
2226057,74
LVL/darbaspēj
as
vecuma
iedzīvotājiem
Samazinājies līdz Uz 01.01. 2013
4%
novadā ir 752,
kas ir 13,4%
no
darbaspējas
vecumā
esošiem
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Sasniegt 0,5
07.04.2009.
MK not.Nr.319
"Noteikumi par
teritorijas
attīstības
indeksa
aprēķināšanas
kārtību un tā
vērtībām":
2011.g
adā - -0,563
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[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2016.gadam
STRATĒĢISKĀ DAĻA] (ar 2014.gada grozījumiem)
Ekonomiski
uzņēmumu skaits

aktīvo 2009
2011

587
624

650

4.Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Ūdens kvalitāte
2009
Gauja
Gauja
Ekoloģiskā kvalitāte - Ekoloģiskā
Virszemes ūdens resursi
laba
kvalitāte - laba
(upes)
Pedele
Pedele
Ekoloģiskā kvalitāte - Ekoloģiskā
vidēja
kvalitāte - laba

Centrālās
statistikas
pārvaldes datu
bāze
Latvijas Vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra
(LVĢMA)

Seda
Seda
Ekoloģiskā kvalitāte - Ekoloģiskā
laba
kvalitāte - laba

Dzeramais ūdens

2009

(pazemes ūdens resursi –
ūdensapgāde centralizētā)

Notekūdeņi

2009

Vija
Ekoloģiskā kvalitāte vidēja
(Valka,
Vijciems)
Dzelzs – 0,02 mg/l
Mangāns - < 0,04 mg/l
(Lugaži,
Stepi,
Ērģeme)
Dzelzs – 0,2 - 4 mg/l
Mangāns -0,04 – 0.09
mg/l

Vija
Ekoloģiskā
kvalitāte - laba
Atbilstība Ministru
kabineta
2003.gada
29.aprīļa
noteikumu Nr.235
„Dzeramā ūdens
obligātās
nekaitīguma un
kvalitātes
prasības,
monitoringa un
kontroles kārtība”
prasībām
Dzelzs – 0,02
mg/l
Mangāns - < 0,04
mg/l
BSP5 - 25 mg/l
Atbilstība
22.01.2002. MK
ĶSP - 125 mg/l
noteikumu Nr.34
"Noteikumi par
Suspendētās vielas - piesārņojošo vielu
< 35 mg/l
emisiju
ūdenī"
prasībām
BSP5 - 25 mg/l
ĶSP - 125 mg/l
Suspendētās
vielas - < 35 mg/l

(Valka,
Vijciems,
Kārķi,
Sēļi)
Dzelzs – 0,02
mg/l; Mangāns
- < 0,04 mg/l

Valkas novada
dome
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Peldūdeņi

2009

Atkritumu apsaimniekošana

2009

Bioloģiskā daudzveidība

2009

Kultūrvēsturiskais mantojums

2010

Peldūdeņi (iedzīvotāju
apmeklētākie-15)
Kopējais
apglabāto
atkritumu daudzums –
14 376.28 m3 (90%)
Kopējais
šķiroto
atkritumu apjoms –
1 604.44 m3 (10%)

Peldvietas
labiekārtotas
Kopējais
apglabāto
atkritumu
daudzums
(80%)
Kopējais šķiroto
atkritumu apjoms
(20%)

Valkas novada
dome
Kopējais
apglabāto
atkritumu
daudzums –
10343 m3
(79 %)
Kopējais
šķiroto
atkritumu
apjoms
–
2808,58 m3 (21
%)
SIA „ZAAO”
Valkas novada
dome

Īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
īpatsvars
mikroliegumu skaits
Mežu platība
(Lauksaimniecības
zemju platība)
Valsts nozīmes – 21
Saglabāti esošie Valsts kultūras
Vietējās nozīmes – 12 kultūrvēsturiskie
pieminekļu
Novada nozīmes - 12 pieminekļi
aizsardzības
inspekcija
(VKPAI)
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SVID ANALĪZE
2.tabula
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiprums
Stabili lauksaimniecības, mežizstrādes un
kokapstrādes uzņēmumi, plaši attīstīta
tirdzniecības un pakalpojumu infrastruktūra.
Pilsētas izdevīgais novietojums Vidzemes
reģionā,
reģionālo
institūciju
centru
izvietojums Valmierā.
Kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas no
pirmsskolas līdz mākslas, mūzikas un sporta
skolas.
Kvalitatīvi darbojas pašvaldības uzņēmumi,
pārskatāmi organizēta pārvaldes struktūra,
profesionāls administrācijas darbs un
kvalificēti darbinieki.
ES standartiem atbilstošs dzeramais ūdens
pilsētā.
Kvalitatīva
sporta
infrastruktūra
un
daudzpusīga sporta veidu attīstība, modernas
sporta ēkas un stadions.
Pietiekoši
attīstīta
kultūras
iestāžu
infrastruktūra pilsētā un visu pagastu
teritorijās, plašs piedāvāto iespēju spektrs
(deju kolektīvi visiem vecumiem, koris,
pašdarbnieku
teātri
u.c.)
spēcīga
kultūrizglītības sistēma.
Ir pietiekošs ģimenes ārstu skaits,
neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP).
Ir nodrošināti institucionālie sociālās aprūpes
pakalpojumi bez vecāku gādības palikušiem
bērniem un veciem cilvēkiem.
Pievilcīga dzīves vide.
Vieta attīstīt jaunus un inovatīvus
pakalpojumus.
Novada teritorijā ir brīvas zemes platības, lai
veidotu ražošanas uzņēmumus un darījumu
objektus.
Daudzveidīga pašvaldības kolektīvu darbība;
Konkurētspējīga mākslas, mūzikas, sporta
sola.
Attīstīta infrastruktūra sporta aktivitātēm.
Attīstīts ceļu un ielu tīkls, tiek nodrošināts
sabiedriskais transports.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vājums
Augsts bezdarba līmenis.
Mazs ražošanas uzņēmumu skaits.
Nav gāzes vads.
Neapmierinošs autoceļu un ielu tehniskais
stāvoklis.
Nepietiekoši
nodrošināts
sabiedriskais
transports.
Tehniski novecojusi ūdensvada sistēma,
Dažviet neattīrīti sadzīves notekūdeņi ieplūst
mazās upītēs.
Piepilsētas meži piegružoti ar sadzīves
atkritumiem.
Dzīvojamo ēku sliktais stāvoklis, nav
nosiltinātas.
Nav veloceliņi.
Slimnīcā tikai viena nodaļa.
Trūkst sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, demenci, alcheimera un
parkinsona slimībām.
Darba vietu trūkumus.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iespējas
Attīstīt darbojošos un izveidot jaunus
lauksaimniecības, kokapstrādes un citus
uzņēmumus.
Valkai attīstīties kā reģionālas nozīmes
centram.
Kopā ar Valgu kļūt par ekonomisko centru, kas
izmanto ģeogrāfiskās atrašanās priekšrocības
atrodoties uz robežas.
Kļūt par nozīmīgu autoceļu krustpunktu un
dzelzceļa mezglu.
Piedāvāt tūrisma pakalpojumus, uzlabojot
sabiedriskās apkalpes infrastruktūru.
Piesaistīt ES programmu un citu ārvalstu
finansējumu novada attīstībai.
veidot pievilcīgu ainavu, sakopjot mežus un
zaļās zonas.
Veicināt uzņēmējdarbību, lai atgrieztos novadā
uz ārzemēm izbraukušie.
Veicināt energoefektivitātes pasākumus.
Pretendēt un saņemt finansiālu atbalstu no ES
un citiem fondiem.
Paplašināt sadarbību ar pašvaldībām,
uzņēmumiem un valsts institūcijām.
Ciemu teritorijās pilnveidot komunālo
pakalpojumu nodrošinājumu.
Sporta, kultūras un izglītības attīstība visā
novada teritorijā.
Valkas novada
tēla veidošana un
popularizēšana.
Uzlabot kvalitāti un attīstīt ceļu infrastruktūru.
Motivēt un piesaistīt investorus.
Ražošanas objektu piesaiste, pašvaldībai
mērķtiecīgi sakārtojot infrastruktūru.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draudi
Ekonomiskā krīze pasaulē.
ainavas degradēšana nepārdomātas mežu
apsaimniekošanas rezultātā.
Kultūrvēsturisko vērtību bojāeja līdzekļu
trūkuma un neapzinīgas darbības rezultātā.
Paaugstinātas bīstamības objektu atrašanās
pilsētas teritorijā.
Kvalitatīva darbaspēka un inteliģences
aizplūšana no novada.
Budžeta līdzekļu trūkuma dēļ nebūtu iespējas
nodrošināt sociālo pakalpojumu ilgtspēju.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Ierobežota finansējuma pieejamība.
Skolēnu skaita samazināšanās.
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STRATĒĢIJAS KOPSAVILKUMS
Valkas novads ir izveidots 2009.gada 1.jūlijā teritoriālās reformas rezultātā. Novads
izstieptā formā atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Vidzemes reģionā. Novadā ietilpst Valkas pilsēta
un Ērģemes pagasta, Kārķu pagasta, Valkas pagasta, Vijciema pagasta un Zvārtavas pagasta
teritorijas.
Robežojas ar Igaunijas Republiku, Naukšēnu novadu, Burtnieku novadu, Strenču novadu,
Smiltenes novadu un Apes novadu.
Valkas novads ģeogrāfiski izvietojies izdevīgā vietā – pie Igaunijas Republikas robežas,
kas ir laba iespēja ekonomiskai attīstībai. Novada centrs ir Valkas pilsēta, kurā atrodas lielākā daļa
Latvijas valsts iestāžu. Attālums līdz Republikas nozīmes pilsētai - Valmierai ir 50km, Rīgai –
170km.
Valkas novada attīstības pamatā ir vēsturiskais un ģeogrāfiskais faktors. Vēsturiski Valkas
novada centrs Valka ir bijis rajona centrs, kur atrodas valsts iestādes. Valkas pilsētā, Valkas
pagastā un Ērģemes pagastā padomju laikos atradās armijas daļas un šeit netika būvētas lielas
rūpnīcas. Tagad Valka attīstās kā novada centrs, kur darbojas valsts iestādes, nedaudz ražošanas
uzņēmumi, pieejama visu līmeņu izglītības apguves iespējas.
Attīstībā būtiska nozīme ir ģeogrāfiskam faktoram, kas raksturo teritoriju, kurā novads
ietverts. Novada lauku teritoriju aizņem 62% meži, kas ir pamats mežsaimniecības un
kokapstrādes attīstībai novadā. Otra attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, galvenokārt piena
lopkopība, graudkopība un kartupeļu audzēšana. Blakus tradicionālām nozarēm, Valkas novadā
tiek audzētas savvaļas govis, ir briežu dārzs.
Atrašanās pie Igaunijas robežas pēdējos gados ir pamatā ES pārrobežu sadarbības
programmu finansējuma piesaistei novada attīstībai. Ir ieviesti projekti un turpinās ES finansējuma
piesaiste vides, tūrisma un infrastruktūras sakārtošanā.
Valkas novadā ražošana un saimnieciskā darbība notiek saskaņā ar dabas un vides
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, attīstības pamatā ir ievēroti interešu saskaņotības un
partnerattiecību principi – sadarbība starp pašvaldību, uzņēmējdarbības pārstāvjiem un sabiedrību.

25

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2016.gadam
STRATĒĢISKĀ DAĻA] (ar 2014.gada grozījumiem)

Novada attīstība tiek balstīta uz:
• Attīstītu infrastruktūru - ietver novada pieejamību dažādu iespēju cilvēkiem, sabiedriskā un
publiskā transporta kustības loģistiku, kvalitatīvas dzīves un darba vides pieejamību;
• Ekoloģisko ilgtspēju – dabiskās vides nozīmes apzināšanās, kas maina attiecības starp
cilvēku un apkārtējo vidi, veicinot veselīga dzīves veida un ilgtspējīgas fiziskās vides
nodrošinājumu – videi draudzīgu saimniekošanu, ūdensapgādes un notekūdeņu
apsaimniekošanas, siltumapgādes sistēmu kvalitāti un efektivitāti;
• Vizuālo pievilcību – būvniecība, ražošana un cita saimnieciskā darbība notiek, respektējot
ainavisko vidi un tās kvalitātes.
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TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS STRUKTŪRA
4.attēls

Avots: Valkas novada dome

Attēlā ir parādīta Valkas novada esošā un vēlamā saglabājamā telpiskās attīstības struktūra.
Novada ekonomiskās izaugsmes svarīgākās vērtības ir novadā dzīvojošie un strādājošie
cilvēki, novada uzņēmumi, dabas un kultūrvēsturiskais vērtības, pieejama un kvalitatīva
inženiertehniskā infrastruktūra.
Izstrādājot attīstības stratēģiju tika izstrādātas četras prioritārās darbības jomas, lai
veicinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību:
1. Cilvēkresursu attīstība;
2. Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3. Uzņēmējdarbības attīstība;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
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NOVADS REĢIONĀLĀ SKATĪJUMĀ
Valkas pilsēta pēc Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ir definēta kā
reģionālās nozīmes attīstības centrs.
Valka attīstās kā reģiona nozīmes administratīvo pakalpojumu centrs un ir
uzņēmējdarbības, nodarbinātības un daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas centrs, sniedz arī
valsts un reģiona līmeņa pakalpojumus. Nodrošina ar darba vietām ne tikai pilsētniekus, bet arī
apkārtējo lauku teritoriju iedzīvotājus.
Valka kā reģionālās nozīmes attīstības centrs attīstās kā:
• Administratīvo pakalpojumu centrs un nozīmīgs ekonomisks un pakalpojumu centrs
apkārtējām lauku teritorijām, attīstot trūkstošos valsts reģionālo iestāžu pakalpojumus;
• Latvijā un reģionā vienīgā robežpilsēta uz Latvijas – Igaunijas robežas, kopā ar Valgas
pilsētu attīsta kopīgus sadarbības projektus „divas valstis – viena pilsēta” – ir kā reģiona
Ziemeļu vārti uz Igaunijas Republiku;
• Valka – Valga cieši sadarbojoties, nākotnē attīstās kā transporta, loģistikas un pārrobežu
sadarbības centrs;
• Sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Tartu Universitāti un citām
Latvijas un Igaunijas augstskolām attīsta augstākās izglītības apguves iespējas.
Ziemeļvidzemes kultūras un sporta centrs – Valkas pilsētā ir Vidzemē modernākā
šautuve, stadions un sporta halles. Valkas novadpētniecības muzejs, kurā darbojies Jānis Cimze.
Renovēts kultūras nams, kurā tiek organizēti starptautiska mēroga pasākumi. Unikāla zemnieku
sēta „Ielīcas”, kurā ietilpst šim novadam raksturīgu celtņu pilns komplekss. Vijciema čiekurkalte,
kas ir viena no vecākajām Latvijā. Vijciema baznīca ar koka dēlīšu apšuvumu.
Ziemeļvidzemes pārrobežu sadarbības centrs – Latvijas – Igaunijas institūts, labas
prakses piemērs pārobežu projektu īstenošanā.
Mežsaimniecības un kokapstrādes attīstības iespēju teritorija. – 62% no Valkas
novada teritorijas aizņem meži.
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SADARBĪBA AR KAIMIŅU PAŠVALDĪBĀM
Valkas novada teritorija neaprobežojās tikai ar administratīvajām robežām. Sadarbība, kas
tiek veikta ar apkārtējām teritorijām ietekmē, gan pašu novada attīstību, gan tajā dzīvojošo
iedzīvotāju dzīvesveidu.
Valkas novada administratīvā teritorija robežojas ar Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku,
Naukšēnu novadu un Igaunijas Republiku. Kopīgas intereses teritoriju attīstības plānošanā
izpaužas kopīgu programmu, rīcības plānu, projektu izstrādē un īstenošanā ne tikai novadu, bet arī
pilsētu kontekstā.
1. Sadarbības jomas ar visiem kaimiņu novadiem
• Ceļu infrastruktūras sakārtošana;
• Tūrisma produktu izstrāde;
• Dabas resursu izmantošana;
• Sabiedriskā transporta sakārtošana;
• Izglītības, kultūras un sporta pasākumu kopīga rīkošana.
1.1 Ar Apes novadu
• Gaujas labiekārtošana ūdenstūrismam – atpūtas vietu ierīkošana, maršrutu izstrāde;
• Autoceļš „Ziemeļu stīga”;
• Krājaizdevuma sabiedrības veidošana;
• Kopīgas kooperatīvās sabiedrības izveide.
1.2 Ar Smiltenes novadu
• Vienotu tūrisma maršrutu izstrāde;
• Velomaršrutu izveide;
• Kopīga kultūras un sporta pasākumu organizēšana;
• Bibliotēku sadarbība.
1.3 Ar Strenču novadu
• Kopīga kultūras un sporta pasākumu organizēšana;
• Izglītības pārvaldība;
• Būvvalde;
• Bibliotēku sadarbība;
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• Vienotu tūrisma maršrutu veidošana;
• Kopīgas kooperatīvas sabiedrības izveide.
1.4 Ar Burtnieku novadu
• Vides aizsardzības plānu izstrāde;
• Dabas tūrisma attīstība.
1.5 Ar Naukšēnu novadu
• Vides aizsardzības plānu izstrāde;
• Autoceļš „Ziemeļu stīga”.
1.6 Ar Vidzemes attīstības plānošanas reģiona pašvaldībām
• Velomaršrutu izstrāde;
• Sabiedriskā transporta tīkla attīstība;
• Autoceļu labiekārtošana.
2. Ar Igauniju (īpaši Valgas apriņķi)
• Via Hanseatica attīstības zona;
• Sadarbība izglītības, kultūras un sporta jomā;
• Ekonomiskā attīstība;
• Vides jomā;
• Tranzīta attīstība.
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SPECIALIZĀCIJA
Valkas novada attīstības profils balstās uz pārrobežu sadarbību un meža resursu saprātīgu
pārvaldību. Robeža ar Igaunijas Republiku un ciešā sadarbība ar dvīņu pilsētu Valgu, ļauj attīstīt
gan pilsētas, gan pagastu infrastruktūru.
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 viena 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.
Mežsaimniecība un mežistrāde - novads ir viens no mežainākajiem Latvijā, jo 62% no
lauku teritorijas ir meži, kas arī nosaka tā attīstību par valsts mēroga mežsaimniecības un
kokapstrādes centru. Novadā ir vairāki kokapstrādes uzņēmumi SIA “Valhalla”, SIA „Prestižs”, SIA
„Vārpas 1”, SIA „Valkas Meži”, SIA “Cellīši un Partneri”, kas rada priekšnoteikumus
uzņēmējdarbības attīstībai.
Lauksaimniecība – ir otra attīstītākā nozare un lauksaimniecībā izmantojamā zeme
aizņem 26,4% no novada lauku teritorijas. Galvenokārt graudkopība, kartupeļu ražošana un piena
lopkopība. Valkas novadā tiek audzētas arī savvaļas govis un brieži, kas rada priekšnoteikumus
saskaņotai uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās.
Nozīmīgas uzņēmējdarbības nozares novadā ir arī metālapstrāde, ķīmisko produktu
ražošana, koka izstrādājumu un mēbeļu ražošana.
Valkas novada teritorija ir piemērota uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot jaunajiem un
esošajiem uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru.
Saglabāt un pilnveidot Valku kā reģiona nozīmes attīstības centru. Valka ir pievilcīga
mazpilsēta Vidzemes ziemeļos ar nozīmīgu ceļu infrastruktūru.
Valka pazīstama kā dvīņu pilsēta ar Valku – Valgu „viena pilsēta – divas valstis”.
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Ņemot vērā Valkas novada specializāciju un Vidzemes plānošanas reģiona kopējās
attīstības tendences nākotnē svarīgi būs veidot stabilas funkcionālās saites ar kaimiņu novadiem
un Igaunijas Republiku (īpaši Valgas apriņķi) inovāciju un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā un
kokapstrādes rūpniecības attīstīšanā.
Valkas novadam ir liels potenciāls, valsts un reģiona nozīmes sabiedrisko pakalpojumu,
izglītības, komercdarbības un sporta, kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstīšanā.
Valkas novada resursu daudzveidība ļauj attīstīt:
• augstu dzīves vides kvalitāti esošajās apdzīvotās vietās;
• reģiona nozīmes sporta, kultūras un atpūtas aktivitātes organizējošo pakalpojumu un to
nodrošinošo objektu izbūvi;
• reģiona nozīmes sabiedrisko pakalpojumu un to nodrošinošo objektu izbūvi;
• reģionālas nozīmes tirdzniecības pakalpojumus;
• vietējā un starptautiskā tūrisma, izklaides, aktīvās atpūtas pakalpojumus.
Valkas pilsēta atrodas uz svarīgas transporta maģistrāles, pilsētu šķērso autoceļš E264/A3,
kas savieno ES dalībvalstis ar Krieviju. Valkas pilsēta ir vieta, kur var nodrošināt tranzīta
pārvadājumu servisa pakalpojumus. Sekmēs apdzīvoto vietu sasniedzamību un veicinās
uzņēmējdarbības attīstību, kas nodrošinās kvalitatīvu pagastu un pilsētas infrastruktūras attīstību.
Kaimiņu novadiem tiks sniegta kvalitatīvas infrastruktūras pakalpojumi. Ļaus ērti un viegli
nokļūt Igaunijas Republikā, atvieglos preču pārvadāšanu.
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STRATĒĢIJA UN VIDZEMES ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS SCENĀRIJI
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 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 starp teritorijām ir nevienmērīga.
Jauniešu skaits turpināsies samazināties.
3.Kohēzijas scenārijs – ir saņemts apmierinošs atbalsts novada teritorijas 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.
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SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS 2016.GADĀ
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
2016. gadā nozīmīga Valkas novada attīstības prioritāte ir iedzīvotāju labklājības
pieaugums. Ir saglabātas un pilnveidotas izglītības iestādes, attīstīta augstākās izglītības
pieejamība, nodrošināta sadarbība ar citu administratīvo teritoriju profesionālajām izglītības
iestādēm. Uzlabotas bērnu un jauniešu ārpusstundu aktivitāšu nodarbības un pieaugušo
tālākizglītība. Nodrošināta Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk tekstā - NMP)
pieejamība, iespēja saņemt kvalitatīvu NMP un sekundāro veselības aprūpi. Ir pieejams
vienmērīgs un tehnoloģiski labi nodrošināts ģimenes ārstu prakšu tīkls. Ir samazinājies atkarību
izraisošo vielu lietotāju skaits. Izveidots multifunkcionāls pakalpojumu centrs Valkas pilsētā un
pilnveidoti mājas aprūpes pakalpojumi. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta kvalitatīva darba vide. Radīta
labvēlīga vide uzņēmējdarbības uzsākšanai. Darba tirgū tiek iesaistītas sociālā riska grupas.
2016. gadā nodrošina pilsētas un pagastu iedzīvotājus ar daudzveidīgu un augstvērtīgu
kultūras programmu. Valkas novada kultūras un izglītības iestāžu tīkls, nodrošinās kultūras centra
attīstību, piesaistot augsta līmeņa tautas mākslas pārstāvjus, profesionālus kultūras darbiniekus un
radošus speciālistus, veidojot noturīgas kultūras tradīcijas novadā. Attīstoties starptautiskai
sadarbībai, tiktu sakopta un aizsargāta kultūrvēsturiskā vide, kas veicinātu tūrisma attīstību
novadā.
Stratēģiskais virziens: Nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvu pamatizglītību un
vispārējo vidējo, pieejamu augstāko un profesionālo izglītību, veselības aprūpi, sociālos
pakalpojumus. Veicināt nodarbinātību un iedzīvotāju sociālo aktivitāti un kultūrizglītību.
INFRASTRUKTŪRA
2016. gadā novadā ir attīstīta kvalitatīva, moderna, daudzfunkcionāla un visiem pieejama
infrastruktūra, kas nodrošina vienmērīgu attīstību un pārvietošanos starp novada ciemiem,
apdzīvotām vietām un novada centru, kas vienlaicīgi sekmē novada ekonomisko attīstību
apmierinot iedzīvotāju, uzņēmumu un novada viesu vajadzības.
Transporta infrastruktūra
Valkas pilsētā ir izbūvēta tranzītiela, palielināts melnā seguma īpatsvars, uzlabota
satiksmes drošība, izbūvēti veloceliņi, ir saglabāti sabiedriskā transporta pieejamība. Novada
attīstības centrus saista ceļi ar melno segumu, pilsētā un ciemos kvalitatīvs ielu un ceļu segums.
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Sabiedriskais transports nodrošina nokļūšanu no novada ciemiem un apdzīvotām vietām uz
novada centru.
Stratēģiskais virziens: nodrošināt Valkas novada iedzīvotājus ar attīstītu transporta
infrastruktūru un atbilstošu autoceļu kvalitāti.
Vides infrastruktūra
2016. gadā novadā ir pieejami uzlaboti ūdenssaimniecības pakalpojumi, dzeramā ūdens
kvalitāte atbilst Eiropas Savienības normām. Tiek uzturēti un izveidoti rekreācijā izmantojamie
ūdens resursi. Ir palielināta un uzlabota atkritumu šķirošanas saimniecība. Sadzīves notekūdeņi
tiek novadīti uz bioloģiskām attīrīšanas iekārtām, kur tie tiek attīrīti atbilstoši ES normām.
Stratēģiskais virziens: Nodrošināt Valkas novada iedzīvotājus un uzņēmumus ar
kvalitatīvu vides infrastruktūras pieejamību un izmantošanu.
Izglītības infrastruktūra
2016. gadā novadā ir pieejama dažādu veidu un pakāpju izglītība, kas nodrošina izglītību
visām iedzīvotāju grupām, jebkurā vecumā. Izglītības iestāžu skaits ir pietiekams un nodrošināts ar
uzlabotu materiāli tehnisko bāzi, ir veikta iestāžu labiekārtošana un renovācija. Iegūtā izglītība ir
konkurētspējīga darba tirgū. Darbojas dažādi interešu centri.
Stratēģiskais virziens: Nodrošināt kvalitatīvu dažādu veidu un pakāpju izglītību novadā.
Enerģētikas infrastruktūra
2016. gadā Valkas novada siltumenerģijas patērētāji nodrošināti ar efektīvu un dabai
draudzīgu siltumenerģiju pieprasītā apjomā un atbilstošā kvalitātē par iespējami zemākām
izmaksām un mazāko kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzlabots ielu apgaismojums, palielināta
energoefektivitāte sabiedriskajā un dzīvojamā sektorā.
Stratēģiskais virziens: Nodrošināt novada iedzīvotājus un uzņēmumus ar lielu
atjaunojamo

energoresursu

izmantošanu

siltumenerģijas

nodrošināšanā

un

augstu

energoefektivitāti patērētāju sektorā.
Sociālo pakalpojumu infrastruktūra
2016. gadā pašvaldībā tiek nodrošināta sociālā palīdzība mazaizsargātajiem un
maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem. Attīstīti institucionālie sociālie pakalpojumi. Izveidoti
sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas un higiēnas centri. Sociālā un veselības politika vērsta uz
vienlīdzīgu iespēju pieejamību novada iedzīvotājiem. Var pilnībā integrēties sabiedrības sociālajā
un ekonomiskajā dzīvē.
Stratēģiskais virziens: Nodrošināt kvalitatīvu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA
2016. gadā Valkas novadā ir attīstīta lauksaimniecība un pārtikas ražošana,
mežsaimniecība, kokapstrāde un cita rūpnieciskā ražošana. Attīstās inovatīvu un konkurētspējīgu
produktu ražošana. Attīstīts pakalpojumu un tirdzniecības tīkls. Veicināt uzņēmējdarbībai labvēlīgu
vides attīstību. Veicināta pašvaldības sadarbība uzņēmējdarbības jomā ar citām pašvaldībām
Latvijā un ārzemēs. Ir plašas vietējā darba tirgus iespējas. Attīstīta tūrisma infrastruktūra un
izveidoti jauni tūrisma produkti.
Stratēģiskais virziens: Veicināt Valkas novada ekonomisko augšupeju, atbalstot esošos
uzņēmumus un piesaistot jaunus uzņēmējdarbības veidus, kas nostiprinātu novada patstāvību un
veicinātu iedzīvotāju labklājību, veicinot attīstītu ražošanu un pakalpojumu ar augstu pievienoto
vērtību.
NOVĒRTĒTS DABAS KAPITĀLS UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
2016. gadā novada ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību nodrošina dabas resursu racionāla
izmantošana, sakārtota vides infrastruktūra, ražošanas procesu un apstākļu atbilstība Eiropas
Savienības kvalitātes prasībām, katra iedzīvotāja personīgā atbildība un ieinteresētība. Ir
saglabāts, palielināts un ilgtspējīgi izmantots dabas kapitāls. Saglabātas īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas. Apzināti dabas resursu piesārņojuma avoti, veicināta to novēršana. Attīstās
kultūrtūrisms un apzināts kultūrvēsturiskais mantojums, veicināta tā saglabāšana.
Stratēģiskais virziens: Nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu vides attīstību, saskaņojot
cilvēka labklājības sasniegšanu un novada teritorijā notiekošo saimniecisko darbību ar dabas
kapitāla un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, saudzējot apkārtējo vidi.
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SASNIEDZAMO REZULTĀTU KOPSAVILKUMS
Pašvaldībai svarīgi veicināt tādu attīstību, kas ir līdzsvarota - vienai jomai attīstoties, labums un
ieguvumi ir arī citās jomās.
Novadā darbojas uzņēmumi, kas ir sociāli atbildīgi ne tikai par uzņēmumos nodarbinātajiem
cilvēkiem, bet arī par novada dabas vērtībām. Uzņēmumi iegulda līdzekļus, lai sakārtotu ražošanas
procesus atbilstoši visām vides aizsardzības normām un prasībām. Pašvaldības, uzņēmumu
vadības un vides institūciju kopīgas sadarbības rezultātā Valkas novads veidojas par teritoriju, kur
ražošanas uzņēmumi pastāv līdzsvarotā mijiedarbībā ar dabas un rekreācijas teritorijām.
Taču līdz šim lielākais investīciju apjoms nonāk tieši inženiertehniskās infrastruktūras
sakārtošanai, kas tiek veidota mūsdienīga, vides aizsardzības prasībām atbilstoša. Ir pienācis
laiks, kad daļa finansējuma ir jāiegulda arī dabas teritoriju sakārtošanā, lai tās tiešām būtu
atbilstošas rekreācijas statusam. Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie vietējas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu izstrādes. Process notiek ciešā sadarbībā ar novada
iedzīvotājiem, noskaidrojot un ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un priekšlikumus.
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RĪCĪBU INVESTĪCIJU PLĀNS
Plāns ir saistīts ar konkrētu rīcību izstrādi un to sasaisti ar izpildītājiem un finanšu
resursiem. Rīcības paredzētas, kā resursiem (atbildība, laiks, finanses) nodrošinātu pasākumu jeb
veicamo darbu, īstenojamo projektu plāns - četru gadu pašvaldības budžeta plānošanas periodam,
ņemot vērā, ka rīcību sadaļa Valkas novada attīstības programmā 2010. – 2016. gadam var tikt
aktualizētas katru gadu.
Rīcības plāns ir sastādīts pa atsevišķām tēmu grupām, kuru izstrādē tiek piesaistīti
konkrēto uzdevumu, pasākumu un aktivitāšu īstenotāji.
Investīciju plāns ir neatņemama Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.
gadam sastāvdaļa, kura tiek sagatavota laika posmam vismaz līdz 3 gadiem. To apstiprina
pašvaldība. Pēc nepieciešamības, investīciju plānu var aktualizēt katru gadu. Plāns ietver Valkas
novada attīstības projektus četriem gadiem (skat. 1.pielikums ).
Projekti, kas plānoti īstenot specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 3.3.1.Sekmēt finansējuma
pieejamību komercdarbības attīstībai komersantiem dažādās attīstības stadijās, un veicināt jaunu
komersantu veidošanos, 4.2.2.Atbilstoši pašvaldības integrētajiem attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās, 5.6.2.Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas (brownfields) atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām,
ietvaros, rīcību investīciju plānā ir iekļauti kā projekti ar perspektīvu līdz 2020. gadam.
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IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS PLĀNS
Uzraudzība ir regulāra, sistemātiska resursu, rīcību un rezultātu pārbaude. Valkas novada
uzraudzības sistēma tiek izstrādāta ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt teritorijas
attīstības uzraudzību un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto.
Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir:
1. Nodrošināt Valkas novada attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiņas Valkas
novada situācijā kopumā un pa jomām;
2. Identificēt vai attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit kā plānots;
3. Parādīt Valkas novada darbības progresu un sasniegumus;
4. Nodrošināt ar informāciju par attīstības programmas īstenošanas sasniegumiem
sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses;
5. Identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar Valkas novada attīstību un kurām
nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
6. Pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
7. Sekmēt Valkas novada struktūrvienību, valsts institūciju, uzņēmēju un sabiedrības
koordinētu darbību Valkas novada attīstības jautājumos.
Uzraudzības organizēšana un atbildības
Par uzraudzības sistēmu atbildīgā institūcija ir Valkas novada domes Attīstības un plānošanas
nodaļa, tās galvenā funkcija ir regulāra un sistemātiska rezultātu pārbaude. Galvenais uzdevums ir
vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot vai attīstības programmā definēto rādītāju
sasniegšana norit kā plānots. Uzraudzības procesā iesaistās visas rīcības plānā norādītās par
aktivitāšu izpildi vai projektu īstenošanu atbildīgās Valkas novada struktūrvienības un iestādes.
Uzraudzības korekciju iestrādāšana Attīstības programmā
Korekcijas attīstības programmā notiek šādos laika intervālos:
1. Attīstības stratēģija – 1x7gados vai pēc Valkas novada pašvaldības domes lēmuma;
2. Investīciju plāns – 1 reizi gadā.
Uzraudzības izstrādes posmi
1. Jāizveido informācijas sistēma, kurā tiek apkopoti dati par teritorijas attīstību raksturojošiem
sociālekonomiskiem rādītājiem un dati par rezultatīvajiem rādītājiem no Valkas novada
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domes nodaļām, iestādēm, valsts institūcijām (dati tiek vākti regulāri un reizi gadā
apkopoti). Par konkrētu datu apkopošanu atbildīga ir Attīstības un plānošanas nodaļa.
Informācijas sistēmā ietver:
• Attīstības programmā noteiktie uzraudzības rādītāji;
• Rādītāju pašreizējā vērtība, uzsākot attīstības programmas īstenošanu;
• Rādītāju

sagaidāmā,

sasniedzamā

vērtība,

attīstības

programmas

īstenošanai

noslēdzoties;
• Ikgadējie rādītāju vērtības;
• Informācijas avots.
2. Trīs gadu pārskata ziņojuma izstrāde par attīstības programmas ieviešanu
Lai nodrošinātu attīstības programmas sekmīgu realizēšanu, vismaz reizi trīs gados jāveic:
• Jāanalizē pasākumu un projektu izpildes gaita un rezultāti, kā arī to ietekme uz teritorijas
attīstības rādītājiem;
• Nepieciešamības gadījumā jāaktualizē attīstības programma, vai neaktualizējot attīstības
programmu, jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns;
• Jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu laikā padarīto, aicinot iedzīvotājus paust viedokli
par tālākām Valkas novada attīstības perspektīvām un jauniem aktuālu problēmu
risināšanas variantiem;
• Jāgatavo jauni projekti vai arī jāturpina iepriekšējā posmā iesākto un nepabeigto projektu
īstenošana.
Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšana. Īstenošanas
uzraudzības ietvaros ik gadu tiks veikts prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot
ikgadējos rezultātus tabulā.
Attīstības programmas īstenošanai ir nepieciešama rādītāju sistēma. Tās uzdevums ir radīt
ietvaru, kas nodrošinātu iespēju izvērtēt teritorijas attīstības progresu un attīstības programmas
īstenošanas gaitā sasniegto (saskaņā ar tabulu Nr.1 „Valkas novada sasniedzamie rezultāti” skatīt.
19.-22.lpp.)
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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 Sniedz vispārīgu novada attīstības
raksturojums
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 Sniedz informāciju par ieteicamajiem
darbībai
uzlabojumiem,
grozījumiem
un
precizējumiem, kas veicami saskaņā ar
izdarītajiem secinājumiem.
Izmantotie avoti
Jāietver informācijas avoti, kas tika
izmantoti sagatavojot pārskatu.
Pielikumi
Satur informāciju, kas nevar tikt
iekļauta pamatdokumentā, vai nav
būtiska pamatdokumenta saturam.
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NOVADA ATTĪSTĪBAS PAMATRĀDĪTĀJI
Ietekmes rādītājs
2010.gads. Tendence
2016.gads
Iedzīvotāju skaits

Datu avots
PMLP

Iedzīvotāju ilgtermiņa
migrācijas saldo
Demogrāfiskā slodze

CSP

Teritorijas attīstības
līmeņa indekss

VRAA

IIN apmērs uz
iedzīvotāju, Ls

VRAA

1

CSP

NĪN
ieņēmušie
pašvaldības budžetā
uz 1.iedz.,Ls
Ekonomiski
aktīvo
vienību skaits uz 1000
iedzīvotājiem
Individuālo
komersantu
un
komercsabiedrību
skaits uz 1000 iedz.
Bezdarba līmenis, %

Valsts kase

Nodarbināto personu
skaits

VID

CSP
CSP

CSP
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀ
IZVĒRTĒŠANA
Prioritāte, Vidējā termiņā
mērķis
sasniedzamais
rezultāts
un
bāzes rādītājs
Prioritāte 1
–
Cilvēkresu
rsu
attīstība
Pasākums
1:
Izglītības
pieejamība
M1:Iedzīvo
tājiem
pieejama
kvalitatīva
izglītība
mūža
garumā.
Pasākums
2: Kultūras
attīstība
M2: Aktīva
kultūras
dzīves
veidošana
Pasākums
3: …….
M3:………
……..

NOTEIKTO VIDĒJĀ TERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAS
Rādītāja
vērtība
pārskata
gadā

Tendence

Datu ieguves
Prognozētā
rādītāja vērtība avots
2016.gadā

43

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2016.gadam
STRATĒĢISKĀ DAĻA] (ar 2014.gada grozījumiem)

PIELIKUMI
1.pielikums
RĪCĪBU INVESTĪCIJU PLĀNS 2014.-2016.GADAM

PROJEKTU IDEJAS 2014 -2016
1)PAŠVALDĪBAS TIEŠĀ PĀRZIŅĀ
KULTŪRAS JOMA
Nr.p
.k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta
Nepieciešamā summa
idejas
(Ls) un finansējuma
sasaiste ar
avots
stratēģiskajie
m mērķiem

Projekta īss apraksts (plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais
laika posms
(gados vai
mēnešos)

Tiks veikta Valkas pilsētas kultūras nama
aprīkošana ar āra ekrānu, publisko kafijas
automātu, LED televizoriem foajē un kafejnīcas
telpās. Valkas pilsētas kultūras nama
prezentāciju/ vēsturiskās ekspozīcijas telpas
izveidošana un labiekārtošana.

Valkas pilsētas
kultūras nama
direktore

2014-2016

Valkas novada kultūras/tautas/saieta nami
1.

Valkas pilsētas kultūras
nama labiekārtošana

M2

70 000 (ES
finansējums)

44

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2016.gadam
STRATĒĢISKĀ DAĻA] (ar 2014.gada grozījumiem)
2.

Valkas pagasta Saieta
nama „Lugažu muiža”
bēniņu telpas
labiekārtošana izveidojot
izstāžu zāli

M2

10 000 (ES
finansējums)

3.

Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama
telpu vienkāršotā
rekonstrukcija

M2

10 000 (ELFLA)

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Tiks veikta Saieta nama bēniņu
telpas siltināšana un labiekārtošana. Šīs telpas ir
plānotas izveidot par izstāžu zāli ar piemērotu
apgaismojumu un eksponēšanas iespējām.
Tiks veikta iekštelpu renovācija, kopplatībā 96m2 .

Valkas pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016

Zvārtavas pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Tiks uzlabota pilsētas vide, izveidota
labiekārtota vieta, kur norit ikgadēji tradicionālie
masveida pasākumi.
Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Tiks sakārtota apkārtējā teritorija,
labiekārtotas atpūtas vietas, nomainīti skatītāju
soli, apgaismojuma uzlabošana.
Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Pasākumu rīkošanai.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016

Valkas pilsētas
kultūras nama
direktore

2014-2016

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Kārķu ciema centrā tiks izbūvēta
jauna estrāde dažādu kultūras pasākumu
rīkošanai.

Kārķu pagasta
pārvaldes vadītājs

2013-2016

Brīvdabas estrādes/izstāžu zāles/skatuves
4.

Valkas pilsētas „Lugažu
laukuma” labiekārtošana

M2

557 000 (ES
finansējums)

5.

Valkas pilsētas estrādes
rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana

M2

300 000
(ES finansējums)

6.

Āra skatuves iegāde Valkas
pilsētas kultūras namam

M2

500 (ES finansējums)

7.

Brīvdabas estrādes
būvniecība Kārķu pagastā
Kārķos

M2

6000 (ES finansējums)
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8.

Izstāžu zāles un pagasta
vēstures ekspozīcijas –
kultūrmantojuma vērtību
krātuves izveide Kārķu
skolas ēdnīcas telpās

M2

10 000 (ES
finansējums)

9.

Brīvdabas estrādes
ierīkošana Vijciema
pagastā

M2

20 000 (ES
finansējums)

10.

Izstāžu zāles un pagasta
vēstures ekspozīcijaskultūrmantojuma krātuves
izveidošana Vijciema
pagastā

M2

200 000 (ES
finansējums)

11.

Amatu mājas izveide
Vijciema pagasta ciemā

M2

100 000 (ES
finansējums)

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Tiks veikta Kārķu pagasta vecākās
kultūrvēsturiskās ēkas renovācija ( šajā ēkā ir bijis
pirmais pasts, pirmais tautas nams un skola). Ēkā
izvietotā vēstures ekspozīcija papildinās Valkas
novada vēsturisko mantojumu un būs informatīva
un atraktīva jebkuram tūristam, kuram ir saistoša
Ziemeļlatvijas lauku vietu vēsture un attīstība.
Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Tiks izbūvēta skatuve, skatītāju
soliņi, uzstādīts apgaismojums un sakārtota
apkārtējā vide.
Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Klēts ēkas pagasta centrā
labiekārtošana. Tiks veikta vēsturiskās ēkas
atjaunošana, ēkā izveidota vēstures ekspozīcija,
rīkotas izstādes. Vietas labiekārtošana piesaistīs
tūristus.
Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Tiks veikta klēts ēkas pie
pamatskolas jumta nomaiņa.

Kārķu pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016

Vijciema pagasta
pārvaldes vadītāja

2014-2016

Vijciema pagasta
pārvaldes vadītāja

2014-2016

Vijciema pagasta
pārvaldes vadītāja

2014-2016

Tiks pilnveidota kultūras un brīvā laika pieejamība.
Tiks veikta vēsturiskās klēts rekonstrukcija Lugažu
muižā – estrādes izveide. Tiks saglabāts
kultūrvēsturiskais mantojums. Dažādu pasākumu
rīkošanas vieta. Pilnveidos ciema kultūras dzīvi.
Sporta laukuma labiekārtošana Lugažu muižā.
Atpūtas teritorijas izveide Lugažu muižā. Hokeja

Valkas pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016

Kultūras iestāžu teritorijas labiekārtošana/ aprīkojuma iegāde
12.

Valkas pagasta saieta
nama „Lugažu muiža”
teritorijas labiekārtošana

M2

215 000 (ES
finansējums)
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laukuma izveide Lugažu muižā.

13.

Ērģemes pagasta Turnas
tautas nama teritorijas
labiekārtošana

M2

15 000 (ES
finansējums)

Tiks pilnveidota kultūras un brīvā laika pieejamība.

Ērģemes pagasta
Turnas tautas nama
vadītāja

2014-2016

14.

Aprīkojuma iegāde kultūras
iestādēm Valkas novadā

M2

100 000 (ES
finansējums)

Tiks nodrošināts kultūrizglītības un
mākslinieciskās jaunrades izpaušanās iespēju
pakalpojums. Tiks iegādāti tehniskie līdzekļi
pasākumu organizēšanai.

Kultūras darba
organizatore

2014-2016

M2

710 000 (ES
finansējums)

Valkas novadpētniecības muzeja paplašināšana ir
priekšnoteikums gan kultūrvēsturisko vērtību
saglabāšanai un pieejamībai, gan tūristu piesaistei
un pilsētas atpazīstamības veicināšanai.
Projekts paredz:
1) nojaukt Valkas novadpētniecības muzeja
teritorijā esošo saimniecības ēku un uzbūvēt
jaunu Krātuvi muzeja priekšmetu glabāšanai
(46 000 vienībām) un etnogrāfijas
priekšmetu ekspozīcijai ar iespējām svinēt
dažādus gadskārtu svētkus;
2) Dabas ekspozīcijas ierīkošanu muzeja
pagrabstāvā.

Valkas
novadpētniecības
muzeja direktore

2014-2016

M2

100 000 (ES
finansējums)

Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota telpu
estētiskā vide, kas veicinās bērnu un jauniešu līdz
18 gadiem piesaisti bibliotēkai, tā sekmējot viņu
lasītprasmi un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Valkas pilsētas
bibliotēkas direktore

2014-2016

Valkas novadpētniecības muzejs
15.
Valkas novadpētniecības
muzeja rekonstrukcija
(paplašināšana) -jaunas
krātuves un ekspozīciju
telpas
projektēšana un
būvniecība

Valkas novada bibliotēkas
16.

Valkas novada Centrālās
bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļas remonts
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17.

Zvārtavas pagasta
bibliotēkas rekonstrukcija

M2

5000 (ES finansējums)

18.

Ērģemes pagasta Turnas
bibliotēkas rekonstrukcija

M2

10 000 (ES
finansējums)

Tiks veikts kosmētiskais remonts 55m 2,nomainīti
logi, atjaunota elektroinstalācija, rekonstruēta
apkure, izbūvēts sanitārais mezgls, ievilkts
ūdensvads un izbūvēta kanalizācija. Iegādāti jauni
grāmatu plaukti.
Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabota telpu
estētiskā vide.

Zvārtavas pagasta
bibliotēkas vadītāja

2014-2016

Ērģemes pagasta
Turnas bibliotēkas
vadītāja

JAUNATNE, SPORTS, IZGLĪTĪBA, ZINĀTNE
Nr.p
.k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta
Nepieciešamā summa
idejas
(Ls) un finansējuma
sasaiste ar
avots
stratēģiskajie
m mērķiem
Valkas novada pirmskolas izglītības iestādes

Projekta īss apraksts (plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā persona
(vārds, uzvārds,
amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais
laika posms

1.

Valkas pilsētas pirmskolas
izglītības iestādes
„Pasaciņa” infrastruktūras
attīstība

M1; M9

100 000 (ES
finansējums)

Tiks veikta teritorijas labiekārtošana, ierīkotas
nojumes, labiekārtoti rotaļu laukumi.

PII „Pasaciņa”
vadītāja

2014-2016

2.

Valkas PII „Pasaciņa” telpu
renovācija un
labiekārtošana

M1; M9

200 000 (ES
finansējums)

Tiks veikts 4 grupu telpu kapitāls remonts un
labiekārtošana ar jaunām mēbelēm. No grupām
pielāgota darbam bērniem ar valodas attīstības
problēmām. Aktu zālē izbūvēta ventilācijas
sistēma. Sporta zālē uzstādīta spoguļsiena
koriģējošās vingrošanas nodarbībām. Virtuves
bloka pilnīga renovācija, ieskaitot jaunu virtuves
iekārtu uzstādīšanu. Ēdināšanas bloka renovācija.
Telpās tiks veikts kosmētiskais remonts,
nomainīta elektroinstalācija, ierīkota ventilācija,
veikta grīdas seguma nomaiņa. Iegādāti

PII „Pasaciņa”
vadītāja

2014-2016
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3.

Ērģemes pamatskolas
pirmskolas grupas laukumu
labiekārtošana

M1; M9

5 000 (ES finansējums)

nepieciešamie trauku uzglabāšanas skapji un
plaukti, ēdamzālēs bērnu galdi un krēsli. Veļas
mājas renovācija. Telpās tiks veikts kosmētiskais
remonts, nomainīta elektroinstalācija, santehnika,
uzstādīta ventilācija un uzstādīts profesionālais
veļas mazgāšanas un žāvēšanas aprīkojumu.
Kāpņu telpu renovācija. Tiks remontētas trīs
kāpņu telpas, nomainīta elektroinstalācija,
ugunsdzēšanas krānu skapji, durvis, uzstādīta
jauna jumta lūka un lūkas trepes. Darbinieku
sanitārie mezgli (3 WC, 1 duša). Tiks veikts
mūsdienu prasībām atbilstošs darbinieku sanitāro
mezglu remonts, nomainot santehniku,
elektroinstalāciju, durvis. Psihologa – medmāsas
koridors. Tiks veikts kosmētiskais remonts,
nomainīta elektroinstalācija, elektrosadales
skapis, uzstādītas jaunas, skaņas necaurlaidīgas
durvis. Pagrabs. Tiks veikta pagrabstāva pilnīga
renovācija, renovējot siltumtīkla un kanalizācijas
sistēmas, izbūvējot trūkstošos pievadus siltajam
ūdenim. Muzikālās audzināšanas kabinets un
mazā zāle. Telpās tiks veikts mūsdienām
atbilstošs kosmētiskais remonts. Vienlaicīgi tiek
remontēts arī strādnieka kabinets, atpūtas telpa
un koridors. Speciālistu kabineti (psihologa,
logopēda, medmāsas, saimnieciskās daļas).
Telpās tiks veikts mūsdienām atbilstošs
kosmētiskais remonts.
Tiks ierīkotas smilšu kastes, jāuzstāda ierīces.
Jāveic celiņu atjaunošana.

Ērģemes
pamatskolas
direktore

2014-2016
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4.

Ērģemes pamatskolas
pirmskolas grupu ēkas
„Čiekuriņi” nožogošana

M1; M9

6 500 (ES finansējums)

Tiks uzstādīti vārti un sēta.

Ērģemes
pamatskolas
direktore

2014-2016

5.

Vijciema pirmskolas
izglītības iestādes telpu
paplašināšana

M1; M9

30 000 (ES
finansējums)

Tiks veikts telpu remonts, sanitārā mezgla
atjaunošana un tiks iegādātas jaunas mēbeles.

Vijciema
pamatskolas
direktore

2014-2016

Valkas novada pamatskolas
6.
Valkas pamatskolas
teritorijas labiekārtošana

M1; M9

Tiks atjaunoti celiņi apkārt skolai, nodrošināta
droša vide bērniem. Nepieciešams novilkt sētu
apkārt skolas teritorijai.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

7.

Zēnu un meiteņu mājturības
kabineta izveide Valkas
pamatskolā

M1; M9

45 000(ES
finansējums)
50 000(ES
finansējums)
45 000(ES
finansējums)
30 000(ES
finansējums)

Tiks izveidots moderns zēnu un meiteņu
mājturības kabinets Valkas pamatskolā. Tiks
veikta mēbeļu un aprīkojuma iegāde, telpu
remonts.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

8.

„Zaļas klases izveide”
Valkas pamatskolā

M1; M9

20 000(ES
finansējums)

Tiks izveidota „Zaļā klase”, kā dabas zinātnes un
izpētes centrs Valkas pamatskolā. Tas veicināt
bērnu izglītību un sapratni par dabu, tās
resursiem, kā arī apkārtējo vidi. Iepazīstinās
bērnus ar cilvēka lomu dabas ciklu norisē un
uzvērtēs to savstarpējo ietekmi. Ļaus radoši
pētnieciski analizēt dabas īpatnības Valkas pilsētā
un tās apkārtnē. Iepazīstinās bērnus un viņu
vecākus ar alternatīvām izvēlēm dabas resursu
jomā. Palīdzēs bērniem saprast katra indivīda
nozīmību dabas aizsardzības jomā. Bērni tiks
aicināti uzturēties pēc iespējas vairāk ārā svaigā
gaisā un apvienojot sportiskās aktivitātes ar dabas
pētīšanu. Projekta realizācija veicinās bērnu

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016
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interesi par vides izglītību kā iespējamo nākotnes
studiju izvēli.

9.

Valkas pamatskolas
ēdināšanas bloka
renovācija

M1; M9

75 000(ES
finansējums)

Telpā tiks veikts kosmētiskais remonts, nomainīti
logi un atjaunota elektroinstalācija. Tiks ierīkota
ventilācija, veikta grīdas seguma nomaiņa un
iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

10.

Latvijas un pasaules
vēstures kabineta izveide
Valkas pamatskolā

M1; M9

10 000(ES
finansējums)

Tiks izveidots vēstures kabinets atbilstoši
prasībām.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

11.

Valkas pamatskolas
iekštelpu labiekārtošana

M1; M9

60 000(ES
finansējums)

Tiks izremontēti foajē un gaiteņi, restaurētas
kāpnes.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

12.

Mēbeļu nomaiņa Valkas
pamatskolas mācību telpās

M1; M9

45 000(ES
finansējums)

Tiks nomainītas mēbeles klasēs: galdi, krēsli,
skapji. Dabas zinību kabinetā tiks nomainīti skapji
un iekārtas.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

13.

Instalācijas nomaiņa Valkas
pamatskolas mācību telpās

M1; M9

20 000(ES
finansējums)

Tiks nomainīta instalācija atbilstoši normām.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

14.

Internāta izveide Ērģemes
pamatskolā

M1; M9

50 000(ES
finansējums)

Tiks izveidotas 15 labiekārtotas apmešanās vietas
– mēbeļu iegāde (gultas, plaukti, galdi).

Ērģemes
pamatskolas
direktore

2014-2016
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15.

Ērģemes pamatskolas
labiekārtošana

M1; M9

30 000(ES
finansējums)

16.

Ērģemes pamatskolas
teritorijas labiekārtošana

M1; M9

6 000(ES finansējums)

17.

Ērģemes pamatskolas
vēsturiskās ekspozīcijas
telpas labiekārtošana
Ēdnīcas izveide Kārķu
pamatskolā

M1; M9

3 500(ES finansējums)

Tiks veikta ēdināšanas bloka renovācija,
ventilācijas ierīkošana, sporta zāles remonts,
klašu, tualešu un rekreācijas telpu remonts, durvju
nomaiņa, bibliotēkas un lasītavas remonts. Tiks
iegādāts aprīkojums, mēbeles un sporta inventārs.
Tiks veikta asfalta seguma atjaunošana vai
nomaiņa ar atbilstošu klājumu, uzbrauktuves
izbūve cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jāveic
apstādījumu un augļu koku atjaunošana.
Nepieciešams uzstādīt norādes zīmi „Ērģemes
pamatskola”. Jāizveido „Zaļā klase”. Jāveic rotaļu
laukuma atjaunošana – jāiegādājas ierīces,
jāuzstāda soliņi un jāatjauno celiņi.
Jāizveido multifunkcionāla taka – dabas,
skriešanas, slēpošanas u.c. aktivitātēm.
Jāveic telpu remonts un jāiegādājas aprīkojums.

M1; M9

43 000(ES
finansējums)

Tiks ierīkota mūsdienu prasībām un normām
atbilstoša skolas ēdnīca.

19.

Meiteņu mājturības
kabineta ierīkošana
Vijciema pagastā

M1; M9

15 000(ES
finansējums)

20.

Vijciema pamatskolas telpu
labiekārtošana

M1; M9

30 000(ES
finansējums)

18.

Ērģemes
pamatskolas
direktore

2014-2016

Ērģemes
pamatskolas
direktore

2014-2016

Ērģemes
pamatskolas
direktore
Kārķu pamatskolas
direktore

2014-2016

Tiks izveidots meiteņu mājturības kabinets, telpu
remonts, iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

Vijciema
pamatskolas
direktore

2014-2016

Tiks nodrošināta labiekārtota mācību vide. Amatu
mācības darbnīcas ēkas remonts, inventāra
atjaunošana. Tiks veikts skolas zāles un
ēdināšanas bloka remonts. Jāveic skolas dārza
labiekārtošana, pārveidojot par parku ierīkojot
celiņus, rotaļu laukumus, zaļo klasi, soliņus. Klēts
jumta nomaiņa.

Vijciema
pamatskolas
direktore

2014-2016

2014-2016
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21.

Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolas meiteņu
mājturības kabineta izveide

M1; M9

1 200(ES finansējums)

Tiks izveidots meiteņu un zēnu mājturības
kabinets, iegādāts aprīkojums, veikts remonts.

Ozolu pamatskolas
direktore

2014-2016

22.

Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolas sporta
infrastruktūras uzlabošana

M1; M9;M3

160 000(ES
finansējums)

Tiks izbūvēta neliela sporta zāle. Tiks labiekārtots
Ozolu pamatskolas sporta laukums.+
2 smilšu volejbola laukumu ierīkošana pie skolas

Ozolu pamatskolas
direktore

2014-2016

23.

Dabas zinātņu kabinetu
labiekārtošana Valkas
novada pamatskolās

M1; M9

100 000
(ES finansējums)

Ēkas tiks izremontētas un labiekārtotas ar jaunām
mēbelēm 4 Valkas novada pagastu pamatskolas
un Valkas pamatskolā (izremontēti 3 kabineti un
aprīkotas ar jaunām mēbelēm)Nodrošināta dabas
zinātņu apguvei atbilstoša materiāli tehniskās
bāze 5 Valkas novada pamatskolās

Izglītības pārvaldes
vadītāja

2014-2016

24.

Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolas teritorijas
labiekārtošana

M1; M9

4000(ES finansējums)

Skolas pagalma seguma uzlabošana ieklājot bruģi
200m2, (vecais asfalta segums nolietojies,
nepareiza klājuma dēļ notekūdens ieplūst skolas
pagrabā)

Zvārtavas pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016

25.

Sporta infrastruktūras
attīstība Kārķu pagasta
Kārķu ciemā

M1; M9

50 000(ES
finansējums)

Pirmskolas ēkā tiks izveidotas sporta kopmītnes

Kārķu pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016
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Valkas ģimnāzija
26.

Valkas ģimnāzijas
labiekārtošana

M1; M9

239 000(ES
finansējums)

Tiks renovēta Valkas ģimnāzijas fasāde (LVL 150
000), izveidota droša skolas apkārtne – tiks
uzstādīta jauna sēta (LVL 45 000). Tiks veikts
aktu zāles remonts (LVL25000). Projekta
realizācijā tiks labiekārtotas un izremontētas arī
meiteņu un zēnu tualetes telpas (LVL 21 000).

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

27.

Meiteņu mājturības
kabineta izveide Valkas
ģimnāzijā

M1; M9

18 000(ES
finansējums)

Tiks izveidots meiteņu mājturības kabinets valkas
ģimnāzijas ēkā. Iegādāts nepieciešamais
aprīkojums (trauki, šujmašīnas, u.c.) soli, galdi,
tiks veikts kosmētiskais remonts.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

28.

Valkas ģimnāzijas ēkas
jumta seguma daļas
remonts

M1; M9

20 000(ES
finansējums)

Tiks veikta jumta pārbūve.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

29.

Valkas ģimnāzijas kabinetu
labiekārtošana

M1; M9

32 000(ES
finansējums)

Tiks veikts mācību telpu remonts, jāiegādājas
aprīkojums un mēbeles.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

30.

Valkas ģimnāzijas zāles
skatuves remonts

M1; M9

7000(ES finansējums)

Tiks iegādātas jaunas kulises, gaismas ķermeņi
un atskaņošanas tehnika.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

31.

Sporta halles pagarināšana

M1; M9

(ES finansējums)

Tiks veikta sporta halles pagarināšanu par 9m.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

32.

Sporta halles un skrejceļa
jumta labošana

M1; M9

20 000(ES
finansējums)

Tiks salabots sporta halles un skrejceļa jumts.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

33.

Klases – skatuves izbūve
Valkas ģimnāzijas dārzā

M1; M9

6000(ES finansējums)

Tiks izbūvēta verandas tipa būve – nodarbībām,
stundām, pasākumiem.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016
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34.

Bruģa ieklāšana Valkas
ģimnāzijas ēkas priekšpusē

M1; M9

4 000(ES finansējums)

Tiks ieklāts bruģis Valkas ģimnāzijas ēkas
priekšpusē.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

35.

Valkas ģimnāzijas sporta
zāles atjaunošana

M1; M9

7 000(ES finansējums)

Tiks veikta nolietotās lakas virskārtas noņemšana.
Tiks veikta grīdas pārlakošana un visu līniju
atjaunošana.

Valkas ģimnāzijas
direktore

2014-2016

Tiks attīstīta interešu izglītības pieejamība un
sporta pakalpojumi izglītības iestāžu sporta bāzēs.
Tiks veikta telpu vienkāršotā rekonstrukcija
(iekštelpu renovācija, jumta siltināšana, logu,
durvju, radiatora nomaiņa)
Ēkai tiks nomainīts jumts, veikta 3.stāva telpu
remonts (nomainīti logi, griesti, grīdas un
nomainīta elektroinstalācija), 3.stāva koridora
remonts, 1.stāva „Rūķu skolas” ģērbtuves
remonts, 1.un 3.stāva kāpņu telpu remonts un tiks
veikta verandas pārbūve.
J.Cimzes mūzikas skolai tiks iegādāti mūzikas
instrumenti – digitālās klavieres un akordeoni

BJSS direktore

2014-2016

BJC „Mice” direktore

2014-2016

J.Cimzes mūzikas
skolas direktors

2014-2016

Tiks paplašināta reģionālās nozīmes sporta bāze.
Valkas pilsētas stadiona teritorijā tiks izveidoti divi
jauni sektori, viens, kurš domāts disku mešanai,
bet otrs paredzēts šķēpmešanai.

BJSS direktore

2014-2016

Interešu izglītības pieejamība
36.

Bērnu jaunatnes Sporta
skolas Semināra ielā 27A
rekonstrukcija

M1; M9

30 000(ES
finansējums)

37.

BJC „Mice” Semināra ielā
27 rekonstrukcija

M1; M9

75 000(ES
finansējums)

38.

Mūzikas instrumentu iegāde
J.Cimzes mūzikas skolai

M1;M9

3 000(ES finansējums)

M3

6 000(ES finansējums)

Sporta laukumi
39.

Šķēpmešanas un diska
mešanas sektora izveide
Valkas pilsētas stadiona
teritorijā
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40.

Valkas pamatskolas sporta
laukuma izveidošana

M3

60 000(ES
finansējums)

Tiks izveidots sporta laukums.

Valkas pamatskolas
direktore

2014-2016

41.

Ērģemes pamatskolas
sporta laukuma atjaunošana

M3

16 000(ES
finansējums)

Tiks atjaunots skrejceļu segums, iegādātas sporta
ierīces, izbūvēti dažāda tipa sporta laukumi,
izveidots ceļš uz sporta laukumu.

Ērģemes
pamatskolas
direktore

2014-2016

42.

Sporta laukuma izveide
Kārķu pamatskolas teritorijā

M3

60 000(ES
finansējums)

Tiks nodrošināts sporta pakalpojums izglītības
iestāžu sporta bāzēs. Tiks izveidots sporta
laukums.

Kārķu pamatskolas
direktore

2014-2016

43.

Smilšu volejbola laukuma
izveide Vijciema pagastā

M3

3 000(ES finansējums)

Tiks izveidots smilšu volejbola laukums.

2014-2016

44.

Ielu vingrošanas aprīkojums

M3

3 500(ES finansējums)

Tiks uzstādīts aprīkojums ielu vingrošanai.

Vijciema
pamatskolas
direktore
Valkas ģimnāzijas
direktore

45.

Volejbola tribīnes

M3

8 000(ES finansējums)

Tiks iegādātas tribīnes volejbola spēļu vērošanai.

2014-2016

46.

Volejbola laukuma
ierīkošana Ērģemes pagastā

M3

1 000(ES finansējums)

Turnas ciemā tiks ierīkots volejbola laukums,
iegādāts aprīkojums

Valkas ģimnāzijas
direktore
Ērģemes pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016

2014-2016
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Nr.
p.k.

Projekta idejas nosaukums

Projekta
idejas
sasaiste ar
stratēģiskajie
m mērķiem
M4; M5; M11

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais
laika posms

1.

Sociālā aprūpes nama Valkā
pārveidošana par ilglaicīgās
sociālās aprūpes iestādi
(pansionātu)

80 000
(ES finansējums)

Tiks veikta telpu un lifta renovācija. Tiks izveidotas
jaunas darba vietas.

Sociālā dienesta
vadītāja

2014-2016

2.

Higiēnas centra izveide
Valkas pilsētā

M4; M5; M11

100 000 (projekta ideju
paredzēts realizēt
piesaistot privātos
finanšu avotus)

Poliklīnikas ēkā tiks izveidots higiēnas centrs
(pirts) trūcīgiem un maznodrošinātiem cilvēkiem,
kuriem nav labiekārtoti dzīvokļi vienlīdz tiks
nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi.

Sociālā dienesta
vadītāja

2014-2016

3.

Dienas centrs atkarīgajām
personām Valkas pilsētā

M4; M5; M11

30 000(ES
finansējums)

Sociālā dienesta
vadītāja

2014-2016

4.

Sociālo pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana
Valkas pilsētā

M4; M5; M11

10 000(ES
finansējums)

Sociālā dienesta
vadītāja

1014-2016

5.

Uzbrauktuves, cilvēkiem ar
kustību traucējumiem,
izveide Valkas pilsētas
kultūras namam

M4; M5; M11

1 000(ES finansējums)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgajām
personām. Šāds dienas centrs tiks izveidots
sadarbībā ar starptautisko organizāciju „Zilais
Krusts” no Vācijas.
Tiks uzstādītas norādes zīmes uz sociālo
dienestu, nakts patversmi un sociālo aprūpes
namu. Atjaunotas kāpnes, kas ved uz sociālo
dienestu. Izveidota uzbrauktuve, kas ir pielāgota
gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan bērnu
ratiņiem.
Tiks izbūvēta uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, Valkas pilsētas kultūras namā.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016
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6.

Sociālo pakalpojumu centra
izveidošana Vijciema
pagastā

M4; M5; M11

36 000 (ES
finansējums)

Depo ēkā tiks izveidots sociālo pakalpojumu
centrs, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem būs
pieejam duša, veļas mazgātava. Tiks veikta ūdens
un kanalizācijas ierīkošana.

Vijciema pagasta
pārvaldes vadītājs

2014-2016

7.

Valkas novada sociālās
aprūpes nama
labiekārtošana

M4; M5; M11

21 400(ES
finansējums)

Tiks veikti ēkas labiekārtošanas darbi, pilnveidojot
infrastruktūru klienta vajadzībām. Tiks pārbūvēts
sociālās aprūpes nama lifts.

Sociālā nama
direktore

2015-2016

8.

Aprīkojuma iegāde Valkas
novada sociālās aprūpes
namam

M4; M5; M11

20 000(ES
finansējums)

Tiks veikti pasākumi higiēnas prasību un vides
pieejamības nodrošināšanai. Tiks iegādātas
daudzfunkcionālās gultas ar matraci, veļas istabas
aprīkojums u.c.)

Sociālā nama
direktore

2014-2016

9.

Valkas novada sociālās
aprūpes nama
nodrošināšana ar materiāli
tehnisko bāzi

M4; M5; M11

60 000(ES
finansējums)

Tiks nodrošināta materiāli tehniskā bāze- klientu
sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un brīvā
laika pavadīšanas nodrošināšanai. Tiks izbūvēta
atpūtas vieta - laukums ar uzbrauktuvi.

Sociālā nama
direktore

2014-2016

10.

Papildus ārstniecības
personu amata izveide
VSAC filiālē

M4; M5; M11

10 000(ES
finansējums)

Tiks izveidota papildus ārstniecības personu
amata vietas. Nepieciešams izveidot: medicīnas
māsa-1 cilvēks un rehabilitētājs – 1 cilvēks.

Sociālā nama
direktore

2014-2016
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CITI PROJEKTI
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
Nr.
p.k.

Projekta idejas nosaukums

Projekta
idejas
sasaiste ar
stratēģiskajie
m mērķiem
M8

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)

1.

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā
III kārta

569 6598
(Kohēzijas fonds)

Ūdenssaimniecības attīstība (saistīti ar I un II kārtu
Valkas pilsētā).Tiks aktualizēts tehniski
ekonomiskais pamatojums, izstrādāti tehniskie
projekti. Tiks rekonstruēti un paplašināti esošie
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

2.

Ērģemes pagasta Turnas
ciema ūdenssaimniecības
attīstība

M8

200 000 (ERAF)

3.

Ērģemes pagasta Ērģemes
ciema ūdenssaimniecības
attīstība

M8

428 653.47 (ERAF)

4.

Valkas novada Kārķu ciema
ūdenssaimniecības attīstība

M8

428 653.47 (ERAF)

Tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums,
tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti
esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
Izbūvētas jaunas NAI un kanalizācijas sūkņu
stacijas.
Tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums,
tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti
esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
Izbūvētas jaunas NAI un kanalizācijas sūkņu
stacijas.
Tiks aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums,
izstrādāts tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un
paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli. Izbūvētas jaunas NAI.

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)
Ūdensapgād
es un
kanalizācijas
nodaļas
vadītājs

Projekta
īstenošanas
plānotais
laika posms

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

Kārķu
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

2014-2016
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5.

Valkas pagasta Sēļu ciema
ūdenssaimniecības attīstība
II kārta

M8

100 000 (Valsts
finansējums+ERAF)

Tiks veikta ūdens un kanalizācijas tīklu
paplašināšana.

6.

Valkas pagasta Lugažu
ciema ūdenssaimniecības
attīstība II kārta

M8

428 653.47 (Valsts
finansējums)

Tiks aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums,
izstrādāts tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un
paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli. Izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija.

7.

Vijciema ciema
ūdenssaimniecības attīstība

M8

428 653.47 (ERAF)

8.

Lokālā ūdensvada un
kanalizācijas ierīkošana
Zvārtavas pagasta pārvaldes
ēkā „Luturskola”

M8

7000(ES finansējums)

9.

Zvārtavas pagasta Stepu
ciema ūdenssaimniecības
attīstība

M8

10.

Zvārtavas pagasta Stepu
ciemata ūdensapgādes
sistēmas rekonstrukcija

M8

Valkas
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Valkas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

Tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums,
tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un paplašināti
esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.
Izbūvētas jaunas NAI un kanalizācijas sūkņu
stacijas. Tiks pieslēgtas 10 līvānu tipa dzīvojamās
mājas.
Tiks ierīkots ūdensvads un kanalizācijas tīkls.

Vijciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja

2014-2016

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

41 9306
(VND)

Tiks aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums,
izstrādāts tehniskais projekts. Tiks rekonstruēti un
paplašināti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli. Izbūvētas jaunas NAI.

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

(ES finansējums)

Tiks izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums,
tehniskais projekts.

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

2014-2016
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ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTI
Nr.
p.k
.

Projekta idejas nosaukums

Projekta
idejas
sasaiste ar
stratēģiskajie
m mērķiem

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti
un to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais
laika posms

(ar perspektīvu
līdz
2020.gadam)

Izglītības iestādes
1.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
pamatskolai Ausekļa iela 5

M10

160 000 (KPFI)

Tiks veikta ēkas sienu siltināšana, nomainītas
ārdurvis un nomainīti logi.

Valkas
pamatskolas
direktore

2014-2016 (ar

2.

Valkas novada Ērģemes
pagasta ēkas „Čiekuriņi”
siltināšana

M10

200 000 (KPFI)

Tiks veikta visas ēkas siltināšana, nomainīts ēkas
jumts un ēkas sienu siltumizolācija.

Ērģemes
pamatskolas
direktore

2014-2016 (ar

3.

Ērģemes pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana

M10; M1;M9

160 000(KPFI)

Tiks veikta jumta nomaiņa vecās skolas ēkai,
jaunās skolas jumta apstrāde, krāsošana, ēkas
siltināšana, elektroinstalācijas nomaiņa, bēniņu un
pagraba labiekārtošana.

Ērģemes
pamatskolas
direktore

4.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Kārķu
pamatskolai

M10; M1;M9

50 000(KPFI)

Skolai tiks nomainīts jumts, siltināta ēka un ierīkota
centrālapkure.

Kārķu
pamatskolas
direktore

Kārķu pirmskolas izglītības
iestādes renovācija

M10

Tiks veikta visas ēkas siltināšana.

Kārķu
pamatskolas
direktore

5.

80 000 (KPFI)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)
2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)
2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)
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6.

Vijciema pamatskolas
energoefektivitātes
paaugstināšana

M10

357 652(KPFI)

Skolai tiks nomainīts jumts, nokrāsota ēkas fasāde
un izremontēts sanitārais mezgls.

Vijciema
pamatskolas
direktore

2014-2016 (ar

7.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
ģimnāzijas internātam

M10

20 000 (Klimata
pārmaiņu finanšu
instruments)

Tiks veikti ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai
samazinātu enerģijas patēriņu, panāktu enerģijas
lietderīgāku izmantošanu, uzlabotu komforta
stāvokli telpās.

Valkas
ģimnāzijas
direktore

2013-2016 (ar

8.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
mūzikas skolai

M10

100 000 (Klimata
pārmaiņu finanšu
instruments)

M10

Valkas
mūzikas
skolas
direktors
BJC „Mice”
direktore

2013-2016 (ar

Energoefektivitātes
paaugstināšana BJC Mice
Semināra 27 ēkai, Valkā

Tiks veikti ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai
samazinātu enerģijas patēriņu, panāktu enerģijas
lietderīgāku izmantošanu, uzlabotu komforta
stāvokli telpās.
Tiks veikti ēkas pilnveidošanas pasākumi, lai
samazinātu enerģijas patēriņu, panāktu enerģijas
lietderīgāku izmantošanu, uzlabotu komforta
stāvokli telpās.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Sporta zālei
Valkā Varoņu ielā 35B

M10

71 500
(Klimata pārmaiņu
finanšu instruments)

Tiks nomainīta ēkas sienu siltumizolācija, logu,
vitrīnu un ieejas mezgla nomaiņa.

BJSS direktore

2014-2016 (ar

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
novada administratīvai ēkai
Beverīnas ielā 3

M10

200 000(KPFI)

Ēkai tiks nomainīti logi, durvis, tiks veikta visas ēkas
siltināšana.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

Energoefektivitātes
paaugstināšana „Rīgas ielas
22” ēkai, Valkā

M10

Tiks veikta sienu siltināšana, daļēja logu nomaiņa,
jumts.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

9.

10.

160 000(KPFI)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)

2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

Administrācijas ēkas
11.

12.

200 000
(KPFI)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)
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13.

Energoefektivitātes
paaugstināšana „Rīgas ielas
24” ēkai, Valkā

M10

145 000(KPFI)

Tiks veikta sienu siltināšana, daļēja logu un jumta
nomaiņa.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

14.

Semināra ielas 29 ēkas
siltināšana, Valkā

M10

160 000(KPFI)

Tiks nodrošināts pieslēgums pie pilsētas
centrālapkures sistēmas

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

15.

Ērģemes pagasta Turnas
tautas nama jumta nomaiņa

M2; M10

60 000 (ELFLA)

Tiks siltināti tautas nama griesti- jumts, kā arī ēkas
administratīvai daļai nomainīts jumts. Veikts trešā
stāva remonts.

16.

Omuļu skolas ēkas Ērģemes
pagastā renovācija

M10

100 000(KPFI)

Tiks nosiltināta visa ēka, nomainīts jumts un logi.

17.

Kārķu pagasta ugunsdzēsēju
depo ēkas labiekārtošana

M10

25 000(KPFI)

Ēkai tiks nomainīts jumts, logi, grīdas, tiks veikts
sienu remonts.

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Kārķu pagasta
pārvaldes
vadītājs

18.

Kārķu pagasta pārvaldes
ēkas renovācija

M10

90 000(KPFI)

Tiks veikta būves vai tās daļas remonts (kapitālais
remonts), lai atjaunotu būvi vai tās daļu, nomainot
nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas,
ka arī tiks veikta mērķtiecīga funkcionālu vai
tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās
apjomu un funkciju.

Kārķu pagasta
pārvaldes
vadītājs

19.

Zvārtavas pagasta pārvaldes
ēkas renovācija

M10

90 000(KPFI)

Tiks veikts telpu kapitālais remonts un ēkai
nomainīts jumts un apkures sistēmas
rekonstrukcija.

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

perspektīvu
līdz
2020.gadam)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)
2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)
2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

2014-2016 (ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
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20.

21.

Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas
pagasta daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās
Valkas pagasta dzīvojamo
māju ēku kapitālais remonts

M10

110 000 (klimata
pārmaiņu finanšu
instruments)

M10

50 000 (ES
finansējums)

Tiks nosiltinātas pagasta daudzdzīvokļu mājas.
Ēkām tiks nomainīti daļēji dzīvokļu vecie logi,
pilnībā nomainītas koplietošanas telpu durvis un
logi, ventilācijas šahtu rekonstrukcija.

SIA „Valkas
Namsaimnieks
”

2014-2016 (ar

SIA „Valkas
Namsaimnieks
”

2014-2016 (ar

perspektīvu
līdz
2020.gadam)
perspektīvu
līdz
2020.gadam)

Siltumtīklu izbūve
22.

Siltumtīklu izbūve Valkas
pilsētā

M10

1 100 000(KPFI)

Ir izstrādāts Tehniskais projekts. Paredzēts: Domes
bulvāra katlu mājas likvidācija izbūvējot trasi
pieslēgumam pie Raiņa ielas kvartālā. Varoņu ielas
rajonā Stendera ielas siltumtrases rekonstrukcija.
Raiņa ielas rajona siltumtrases posmu nomaiņa.

Siltumapgādes
nodaļas
vadītājs

2014-2016 (ar

23.

Zvārtavas pagasta Mierkalna
tautas nama apkures
sistēmas uzlabošana

M10

3 000(KPFI)

Tiks veikta Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas
nama apkures sistēmas uzlabošana.

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016 (ar

24.

Vijciema pagasta Vijciema
ciema siltumtīklu izbūve

M10

300 000 (ES
finansējums)

Tiks izbūvēti jauni siltumtīkli

Vijciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja

2014-2016 (ar

25.

Ērģemes ciema katlu mājas
rekonstrukcija

M10

50 000(KPFI)

Tiek plānots pāriet uz citu kurināmā veidu – šķeldu.

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016 (ar

perspektīvu
līdz
2020.gadam)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)

perspektīvu
līdz
2020.gadam)
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Kurināmā uzglabāšanai
26.

27.

28.

1) Malkas šķūņa būvniecība
Zvārtavas pagasta Ozolu
pamatskolai;
2) malkas šķūņa būvniecība
bibliotēkai un pagasta
pārvaldes ēkai
Malkas šķūņa būvniecība
Vijciema pamatskolai

M10

Saieta nama „Lugažu muižā”
pagrabu telpu labiekārtošana
kurināmā uzglabāšanai.

M10

4000(KPFI)

1) Malkas šķūņa būvniecība Zvārtavas pagasta
Ozolu pamatskolai;
2) malkas šķūņa būvniecība
bibliotēkai un pagasta pārvaldes ēkai

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2015

Šķūnis nepieciešams, lai samazinātu esošās
izmaksas par regulāru malkas piegādi.

Vijciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja

2014-2015

Tiks veikta Saieta nama pagrabu telpu
labiekārtošana – kurināmā uzglabāšanai un
novietošanai.

Valkas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2015

4000(KPFI)
M10

3 000(KPFI)

6 000(KPFI)

(ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam
)
(ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam
)
(ar
perspektīvu
līdz
2020.gadam
)

APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJA
Nr.p. Projekta idejas
k.
nosaukums

Projekta idejas Nepieciešamā
sasaiste ar
summa (Ls) un
stratēģiskajiem finansējuma avots
mērķiem

Projekta īss apraksts (plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji)

1.

M10

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana
Valkas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks
nomainīts ielu apgaismojums posmā no Raiņa
ielas līdz Igaunijas robežai

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Valkas
pilsētā

28 000(ES
finansējums+LV-EERU programma un
Latvenergo)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)
Valkas novada
izpilddirektors

Projekta
īstenošanas
plānotais
laika posms
2013-2015
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2.

Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Valkas
pilsētā II

M10

250 000 (ES
finansējums+LV-EERU programma un
Latvenergo)

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana
Valkas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks
veikta LED lampu uzstādīšana.

Valkas novada
izpilddirektors

2013-2015

3.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas novada
Ērģemes pagasta Ērģemes,
Omuļu un Turnas ciemā

M10

102 350
(ES finansējums)

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

4.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas novada
Kārķu pagasta ciemā

M10

43 700
(ES finansējums)

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana
Valkas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks
atjaunots ielu apgaismojums Valkas novada
Ērģemes pagasta ciemos. Radīta satiksmei un
gājējiem droša vide. Omuļu ciemā tiks uzstādītas
lampas par kopējo summu 12 650, Turnā tiks
uzstādītas lampas par summu 19 550, savukārt
Ērģemē –par summu 70 150. Attālums starp
lampām 45 metri.
Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana
Valkas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks
atjaunots ielu apgaismojums Valkas novada Kārķu
pagasta ciema ielu apgaismojums. Radīta
satiksmei droša vide.

Kārķu pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

5.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas novada
Valkas pagasta Sēļu un
Lugažu ciemā

M10

120 750
(ES finansējums)

Valkas pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

6.

Ielu apgaismojuma
atjaunošana Valkas novada
Vijciema pagasta ciema
centrā

M10

65 550
(ES finansējums)

Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana
Valkas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks
atjaunots ielu apgaismojums Valkas novada
Valkas pagasta ciemos. Radīta satiksmei un
gājējiem droša vide. Uzstādīti ekonomiski
apgaismes ķermeņi. Lugažu ciemā tiks uzstādītas
lampas par kopējo summu 50 600, bet Sēļos –
70 150.
Ielu apgaismojuma uzlabošana un paplašināšana
Valkas novada teritorijā iedzīvotāju drošībai. Tiks
atjaunots ielu apgaismojums Valkas novada
Vijciema pagasta ciemā. Tiks radīta droša vide.

Vijciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja

2014-2016
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VIDES LABIEKĀRTOŠANA
Nr.
p.k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas
sasaiste ar
stratēģiskajiem
mērķiem

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

M8

80 000 (VND+KF)

Programmas „Infrastruktūras pakalpojumi”
papildinājuma 3.5 prioritātes „Vides infrastruktūras un
videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.
pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra”
3.5.1.2.aktivitātes „Reģionālu atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 3.5.1.2.1. apakš
aktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo
izgāztuvju rekultivācija”.

Vijciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja

2014-2016

Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja
Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja
Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja

2013-2014

Atkritumu apsaimniekošana
1.

Sadzīves atkritumu
izgāztuves „Celīši”
rekultivācija Valkas
novada Vijciema
pagastā

Kapu apsaimniekošana
2.

Valkas pagasta Stoķu
kapu kapličas
rekonstrukcija

M8

15 000 (LEADER)

Tiks nomainīts jumts un izremontēta kapličas iekšpuse.

3.

Aumeisteru kapu
kapličas jumta nomaiņa

M8

15000 (LEADER)

4.

Cimzes kapu kapličas,
Valkā renovācija

M8

30 000(LEADER)

Tiks veikta vecā jumta seguma nomaiņa,
pretkondensēta plēves montāža, latojums, metāla
seguma ieklāšana un vēja dēļu montāža. Čukura un
zvanu torņa montāža.
Tiks nomainīts jumts un izremontēta kapličas iekšpuse.

2014-2016

2014-2016
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Ūdens tilpņu apsaimniekošana/peldvietu izveidošana
5.

Dīķa tīrīšana un slūžu
remonts Valkas pilsētas
mikrorajona dzīvojamo
māju kvartālā

M8

7 000 (VND)

Tiks veikta ūdenskrātuvju daļēja pārtīrīšana pie Valkas
slimnīcas, ūdenszāļu regulāra izpļaušana, caurtekas uz
gājēju celiņa likvidēšana. Jāuztur kārtībā saliņas un
apvadkanāli pie Ausekļu ielas un estrādes.

Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja

2013-2015

6.

Ūdenskrātuves
atjaunošana uz
Varžupītes, Valkas
pilsētā

SM8

6 000 (LEADER)

Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja

2014-2016

7.

Ērģemes ciemā – slūžu
rekonstrukcija

M8

10 000 (VND)

Pie Brāļu kapiem, Valkā – tiks veikts dambja, aizvaru
remonts, ūdenskrātuves pārtīrīšana, regulāra ūdens
zāļu izpļaušana. Nepieciešama soliņu ierīkošana pie
ūdenskrātuves. Uzturēt tehniskā kārtībā Varžupīti,
izvācot no tās svešķermeņus un novācot apaugumu
augšpus dzelzceļa atzarojuma.
Tiks veikta slūžu rekonstrukcija pie Ērģemes
pilsdrupām.

2013-2014

8.

Zāģezera teritorijas
labiekārtošana

M8

40 000
(ES finansējums un
Valsts finansējums)

Tiks izbūvēts stāvlaukums, izveidotas koka takas,
volejbola laukums, ģērbtuves, tualetes. Ir izstrādāts
skiču projekts.

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Valkas novada
izpilddirektors

9.

Peldvietas
ierīkošana/izveide

M8

75 000 (ES un valsts
finansējums)

Tiks ierīkota oficiāla, normatīvajiem aktiem atbilstoša
peldvieta pie Zāģezera.

Valkas novada
izpilddirektors

2013-2016

75 000 (ES
finansējums)

Plānots nodrošināt ērtu gājēju kustību, vienlaikus radot
iespējas arī daudzveidīgai atpūtai. Visas aktīvās
atpūtas zonas ierīkos no kokiem brīvajā teritorijā.
Gājēju celiņi galvenokārt paliks iepriekšējā vietā, bet
tie tiks veidoti platāki un ērtāki, izvietojot arī soliņus un

Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja

2014-2016

2013-2016

Novada dzīvojamo rajonu labiekārtošana
10.

Valkas pilsētas centra
apbūves teritorijas
labiekārtošana

M8

68

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2016.gadam
STRATĒĢISKĀ DAĻA] (ar 2014.gada grozījumiem)
atkritumu urnas.

11.

Valkas dzīvojamo
mikrorajonu teritoriju
labiekārtošana un
apzaļumošana
Gājēju tilta pār Pedeles
upi izbūve

M8

75 000 (ES
finansējums)

Tiks veikta teritorijas apzaļumošana, soliņu, smilšu
kastu, sporta/bērnu/rotaļu laukumu atjaunošana.

M8

1 600 (VND)

Tiks izbūvēts gājēju tilts pār Pedeles upi Valkā Varoņu
ielas dzīvojamo māju rajonā.

Kārķu pagasta ciema
dzīvojamās apbūves
teritorijas
labiekārtošana un
apzaļumošana
Valkas pagasta Sēļu
ciema dzīvojamās
apbūves teritorijas
labiekārtošana

M8

25 000 (ES
finansējums, privātais
finansējums)

Tiks veikta Kārķu pagasta ciema dzīvojamās apbūves
teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana

M8

25 000 (EST-LAT-RUS)

15.

Valkas pagasta Lugažu
ciema Lugažu muižas
sasaiste ar dzīvojamo
apbūvi

M8

16.

Vijciema pagasta
centra labiekārtošana

M8

12.

13.

14.

Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja
Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja
Kārķu pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

Tiks izbūvēta gājēju ietve, izmainīts veikala vizuālais un
sanitārais koncepts, uzbūvēta jauna auto pietura.

Valkas pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

50 000 (EST-LAT-RUS)

Tiks izbūvēta ietve un veloceliņš, uzstādīts
apgaismojums.

Valkas pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

16 000 (ES
finansējums)

Tiks veikta gājēju celiņu ierīkošana, centra apļa
izveidošana un parka teritorijas iekārtošana aiz tautas
nama un pagasta pārvaldes ēkas

Vijciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja

2014-2016

2013-2015

2014-2016
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17.

Vienotas
arhitektoniskās formas
izstrāde Valkas novadā

M8

250 000(ES
finansējums, Valkas
ND)

Tiks uzstādītas vienotas auto pieturas, ceļa rādītāji,
soliņi, lapenes, afišu stendi u.c.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016

18.

Mežaparka izveidošana
pie Valkas pamatskolas

M8

1 000 (ES finansējums,
Valkas ND, privātais)

Tiks izveidots Mežaparks pie Valkas pamatskolas, tiks
uzstādīti soliņi, urnas. Veikti teritorijas labiekārtošanas
darbi.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016

Norādes plāksnes/afišu stendi
18.

Norāžu plākšņu iegāde
un uzstādīšana Kārķu
ciema centrā

M8

4 000 (ES
finansējums+VND)

Tiks uzstādītas norāžu plāksnes, kas atvieglos
orientēšanos ciema teritorijā

Kārķu pagasta
pārvaldes
vadītājs

2013-2014

19.

Informācijas stendu
(afišu) uzstādīšana
Zvārtavas pagastā

M8

2 000 (VND)

Tiks uzstādīti noformēti informatīvie stendi un uzstādīti
redzamā un pieejamā vietā pašvaldības teritorijā.
Iedzīvotāji tiks nodrošināti ar informāciju.

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2013-2014

20.

Valkas pilsētas Tirgus
rekonstrukcija

M8

10 000 (ES
finansējums)

Tiks veikta tirgus paviljona rekonstrukcija un laukuma
asfalta seguma rekonstrukcija

Valkas pilsētas
tirgus direktore

2013-2016

21.

Norādes plāksnes uz
Valkas pilsētas
bibliotēku

M8

1 500 (ES finansējums)

Tiks uzstādītas norādes zīmes valkas pilsētā ar norādi
„Bibliotēka” Rīgas-Beverīnas ielas krustojumā un
Rīgas-Raiņa ielas krustojumā

Valkas pilsētas
bibliotēkas
direktore

2014-2016
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Projektu idejas
22.

Valkas pilsētas
teritorijas
apsaimniekošanas
administratīvās ēkas un
palīgēku rekonstrukcija

M10

400 000
(ES finansējums,
Valkas ND)

Paredzēts esošo apsaimniekošanas nodaļas Valkā
Austras ielā 10 nolietojušos un pielāgoto ēku un telpu
rekonstrukcija, kur pārsvarā visas būves ir koka
konstrukcijas, celtas pagājuša gadsimta pirmajā pusē –
nodaļas vajadzībām pielāgota lauku sētas apbūve. Tiks
nodrošināta pilsētas apsaimniekošanas nodaļas darba
kvalitāte, operativitāte un specializētas tehnikas
uzturēšanas, remonta un apkopes iespējas, radīta
iespēja pilnveidot tehnisko nodrošinājumu un darba
organizāciju , uzlabot personāla darba apstākļus.

23.

Veloceliņa izbūve
Valkas pagasta Sēļu
ciemā
Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama
apkārtnes
labiekārtošana
Aprīkojuma iegāde
brīvdabas laulību
ceremoniju
organizēšanai Valkas
novadā
Rotaļu laukuma izveide
Ērģemes pagastā

M7

Tiks izbūvēts veloceliņš posmā no Sēļu ciema līdz
Valkas pilsētai.

M8

1 000 000
(ES finansējums,
Valkas ND)
4 000 (Valkas ND)

M8

1 000 (Valkas ND)

Tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums.

M8

80 000 (ES
finansējums, Valkas
ND)

Izveidot publisku bērnu rotaļu laukumu

24.

25.

26.

Tautas nama teritorijā tiks ieklāts bruģis, tiks veikta
soliņu un āra apgaismojuma un apstādījumu
ierīkošana.

Teritorijas un
apsaimniekošan
as nodaļas
vadītāja

2013-2016

2014-2016

Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

2014-2015

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016

2014-2016
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27.

Publisko interneta
pieejas punktu attīstība
Valkas novadā

M8

38584.71
(ERAF+VND+Valsts
budžeta dotācijas
pašvaldībām)

Projekta ietvaros plānots iegādāties: datortehnika ar
nepieciešamo programmatūru, monitori, bezvadu tīkla
iekārtas, bezvada tīkla iekārta ar tīkla izveidi,
daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu gan
krāsainas, gan melnbaltas. Tiks veikta esošo publisko
interneta pieejas punktu pilnveide un plānots izveidot
jaunus publisko interneta pieejas punktus šādās
novada iestādēs: Valkas Stadionā (Wi-Fi + 1 dators);
Valkas novada domē (Wi-Fi + 1 dators + A3
daudzfunkcionālā iekārta krāsaina); Valkas kultūras
namā (Wi-Fi); Sēļu sociālajā mājā (Wi-Fi + 2 datori +
A4 daudzfunkcionālā iekārta krāsaina); Kārķu tautas
namā (Wi-Fi + 2 datori + A4 daudzfunkcionālā iekārta
krāsaina); Kārķu skolā (Wi-Fi); Zvārtavas tautas namā
(Wi-Fi + 1 dators); Vijciema pamatskolā/ bibliotēka (WiFi + 2 datori + A4 daudzfunkcionālā iekārta krāsaina);
Omuļu bibliotēkā (Wi-Fi + 1 dators).

Projektu daļas
projektu vadītājs

2014-2015
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PRIVĀTĀS INVESTĪCIJAS
Nr.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas
sasaiste ar
stratēģiskajiem
mērķiem

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji)

1.

Ledus halles
būvniecība Valkas
pilsētā

M3

200 0000

LV-EE programmas projekts „Valgas un Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana”. Tiks uzbūvēta Valkas–Valgas
ledus halle.

2014-2016

2.

BMX trases
izveide/būvniecība

M3

20 000 (LEADER)

Tiks izbūvēta BMX trase.

2014-2016

3.

Tālavas ielas
dzīvojamo māju
kvartāla pārbūve
(kopmītņu izveide)
Dzelzceļa atzara
renovācija

M9

600 000

Plānots piesaistīt privātās investīcijas.

2014-2016

5.

Smilts un smilts –
grants karjeru izpēte
un izveidošana

M14

5 000

6.

Studiju centra izveide
Valkā

M9

200 0000 (ārējo
investoru finansējums)

4.

M12

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

2013-2016

2014-2016

Ārējo investoru finansējums. Tiks izveidots studiju centrs
Raiņa ielas 28, Valkā ēkā (Ā.Tērauda skola).

2014-2016
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7.

Dzelzceļa ēkas Valkā
Poruka ielā 4
rekonstrukcija

M12

70 000

8.

Dzīvojamo ēku
siltināšana Valkas
pilsētā

M8

252 000

Energoefektivitātes paaugstināšana. Tiks nosiltinātas
dzīvojamās mājas Valkas pilsētā.

9.

RADIO izveidošana

M8

600

Tiks izveidots RADIO Valkas pilsētas kultūras nama
telpās.

2015-2016

10.

Valkas pilsētas
kultūras nama
kafejnīcas
labiekārtošana

M8

6000

Tiks labiekārtota kafejnīca Valkas pilsētas kultūras nama
telpās, tai skaitā arī vasaras āra kafejnīca. Tiks veidots
interjers un iegādātas mēbeles un nepieciešamais
inventārs. Plānots piesaistīt privātās investīcijas.

2015-2016

11.

Ērģemes baznīcas
drupu labiekārtošana

M13

200000 (ES
finansējums, valkas
ND, privātais)

Tiks izstrādāts projekts vasaras koncertzāles izbūvei,
ikgadējiem garīgās mūzikas festivālu un koncertu
rīkošanai. Ziemeļu torņa restaurācija.

2014-2016

12.

Biznesa inkubatora
izveide Valkā

M12

160 000
ES+Pašvaldība

Valkā, Kūru ielā tiks izveidots Biznesa inkubators.

2015-2016

13.

Pievadceļa uz
Ķeizarpurvu
noasfaltēšana

M14

1 600 000
Privātais, ES

2015-2016

14.

Preču stacijas izveide

600 000
ES, LDz, Valkas ND

2015-2016

2014-2016

SIA „Valkas
Namsaimnieks”

2014-2016
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TRANSPORTA/CEĻU INFRASTRUKTŪRA
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas
sasaiste ar
stratēģiskajiem
mērķiem

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)
2014-2016 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

1.

Tranzīta maršruta
Valkas pilsētas Rīgas
ielas rekonstrukcija

M7

2,1 milj.(ES
finansējums, Valsts
budžeta dotācijas un
Valkas novada domes
finansējums)

Tiks radīta droša satiksme Valkas pilsētā 2,1 km garumā,
izbūvēs gājēju un velosipēdistu celiņus. Tiks ieguldīti 2,1
milj. LVL. Valsts budžeta dotācijām un Valkas novada
domes finansējums.

Valkas novada
izpilddirektors

2.

Rīgas un Raiņa ielas
gājēju celiņa izbūve
Valkas pilsētā

M7

25 000 (ERAF)

Tiks radīta iedzīvotājiem droša un sakārtota pilsētas
infrastruktūra.

Valkas novada
izpilddirektors

2013-2015 (ar

3.

„Ziemeļu Stīga”

M7

Kārķu pagasta
posms:2000000Ls;
Zvārtavas pagasta
posms:6000000Ls;
Valkas pagasta
posms:80000Ls
(ERAF/Kohēzijas
fonds)

Tiks veikta asfalta seguma nomaiņa, izbūvējot ietves un
veloceliņus. Kārķu pagasta posms-noasfaltēti 8km;
Zvārtavas pagasta posms – noasfaltēti 20km;
Valkas pagasta posms – 2km;

Valkas novada
izpilddirektors

2013-2016 (ar

perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
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4.

Valkas pilsētas ielu
rekonstrukcija

M7

645 0000 (ERAF)

Tiks veikta asfalta seguma nomaiņa izbūvējot ietves un
veloceliņus. 2012.gadā tiks veikti darbi par 447077 LVL
tai skaitā 380015LVL ERAF finansējums un 67062 LVL
Valkas novada domes finansējums Beverīnas un Tālavas
ielas posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai. Jāveic ielu
rekonstrukcija sekojošām ielām: Ausekļa, Tālavas posmā
no Rīgas – Ausekļa ielai un posmā no Varoņu – Parka
ielai – Valkas pilsētas robežai, Poruka iela, Latgales iela,
Viestura iela, ietves Rīgas ielai.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

5.

Ceļu seguma virsmas
atjaunošana Valkas
novadā

M7

Tiks rekonstruēta virsma grants seguma ceļiem: Ērģemes Valkas novada
pagastā (Turna-Daksti), Zvārtavas pagastā, Kārķu
izpilddirektors
pagastā (1-C Naglas-Lāčplēši 0.5km;3-B Tūži-Stimperi
0.5km ceļu rekonstrukcija), Vijciema pagastā, Valkas
pagastā (A1-4km, A4-1.83km,B2-1.02km, B4-3.2km,B3.18km,B6-1.95km,B8-1.8km,B9-1.84km,B102.5km,B11-2.25km,B13-2km,B14-2.19km,C1-4.2km,C21.5km,C3-2.9km).

2013-2016 (ar

Ielu asfaltēšana
Valkas pagasta
Lugažu ciemā

M7

Ērģemes pagastā:200
000Ls (ELFLA);
Zvārtavas
pagastā:105200Ls(ELF
LA);
Kārķu
pagastā:10000Ls(ES
finansējums); Vijciema
pagastā:35000Ls(ES
finansējums); Valkas
pagastā:10000Ls(ES
finansējums)
20000 (Valkas novada
dome/ES struktūrfondi)

Tiks noasfaltēts ceļa posms 3 km garumā.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

Tilta uz a/c B12
Valkas pagastā
izbūve

M7

20000

Tiks izbūvēts tilts pār „Kaičupi” Valkas pagastā

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

6.

7.

perspektīvu līdz
2020.gadam)

perspektīvu līdz
2020.gadam)

perspektīvu līdz
2020.gadam)

perspektīvu līdz
2020.gadam)
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8.

Autoceļa
rekonstrukcija Valkas
pagastā
Valkas pilsētas
Ausekļa ielas tilta
rekonstrukcija
Apvedceļa
(tranzītmaršruta)
izstrāde

M7

100000

Tiks rekonstruēts a/c B12 – 4.39km garumā.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2015 (ar

M7

360000 (ES
finansējums)

Tiks izbūvēts 34,3 metrus garš tilts un noasfaltēta 308,7
m2 brauktuves daļa.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

M7

3 000 000

Tiks izbūvēts apvedceļš izmantojot Valkas pagasta esošo
savienojošo ceļu pieslēgumu A3 autoceļam ar Tālavas
ielu.

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

11.

Autoceļa V237
noasfaltēšana

M7

2000000 (ES
finansējums)

Ceļa posma Ērģeme-Turna noasfaltēšana 5 kilometru
garumā

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

12.

Autoceļa V259
noasfaltēšana

M7

100 000 VND+ES
finansējums

Tiks noasfaltēts autoceļš V259, Valkas pagastā

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

13.

Autoceļa V258
noasfaltēšana

M7

100 000ES finansējums

Tiks noasfaltēts autoceļš V258, Valkas pagastā

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

Piebraucamā ceļa uz
Lugažu staciju
noasfaltēšana

M7

Valkas novada
izpilddirektors

2014-2016 (ar

Autobusa iegāde

M7

Valkas novada
izpilddirektors,
Zvārtavas
pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016 (ar

9.

10.

14.

15.

100 000ES finansējums

50 000VND+ES

Tiks noasfaltēts piebraucamais ceļš uz Lugažu staciju

Lai risinātu jautājumu par iedzīvotāju nokļūšanu novada
centrā. Transportlīdzekļa iegāde nepieciešama, jo
sabiedriskā transporta kustība caur pagasta teritorijai ir
nepietiekama.

perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
perspektīvu līdz
2020.gadam)
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TŪRISMS/DABA/KULTŪRVĒSTURE
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas
sasaiste ar
stratēģiskajiem
mērķiem

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms

1.

Ērģemes pilsdrupu
restaurācija un
teritorijas attīstība

M13

(ES finansējums)

Pilnībā tiks rekonstruētas pilsdrupas. Tiek plānots
uzstādīt pārvietojamo skatuvi. Tiks veikta ziemeļu torņa
atjaunošana (atjaunos starpstāvus un trepes),
izveidotajās iekštelpās tiks atvērtas ekspozīcijas telpas.

„Ērģemes
bruņinieks”

2014-2016

2.

Valkas
novadpētniecības
muzeja fasādes
renovācija
Dabas takas izveide
Pedeles upes krastos

M12; M13

16 000 (ES
finansējums)

Tiks nokrāsota ēkas fasāde un uzsākta krātuves
projektēšana.

Valkas
novadpētniecība
s muzeja
direktore

2014-2015

M14

425 000 (LV-EE vai LVEE-RU programma)

LV-EE programmas projekts „Valgas un Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana”. Tiks izveidota dabas taka
posmā no Sēlijas ielas tilta līdz Zāģezeram.

2014-2016

4.

Bijušo armijas
bunkuru Valkas
pilsētā rekonstrukcija

M12; M13

3 390 000
(LV-EE programma)

L V-EE programmas projekts „Valgas un Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana”.

214-2016

5.

Skulptūras „Koklētājs”
restaurācija

M13

7200 (LV-EE vai LVEE-RU programma)

Tiks restaurēta Valkas pilsētas estrādē esošā skulptūra
„Koklētājs”.

2014-2015

6.

Robežzonas
labiekārtošana

M12; M13

(LV-EE programma)

Tiks labiekārtots robežzonas posms no Semināra ielas
līdz Rīgas ielai.

2014-2016

3.
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7.

Valkas novada
kultūras mantojuma
centra izveidošana,
paplašinot un
rekonstruējot Valkas
novadpētniecības
muzeja ēkas
Suvenīru
tirdzniecības vietas
ierīkošana Valkas
novadpētniecības
muzejā

M12; M13

600 400
(ES finansējums)

M12

4 000 (ES finansējums)

9.

Vijciema pagasta
„Celīškalna” teritorijas
labiekārtošana

M12

10 000 (ES
finansējums)

10.

Dabas takas izveide
Ērģemes pagasta
Ērģemes ciemā

M8;M12

11.

Atpūtas takas izveide

M12;M14

8.

Rekonstruējot un pārbūvējot muzeja galvenās ēkas
pagrabstāvu un muzeja teritorijā esošo izstāžu zāli,
plānots izbūvēt modernu muzeja krātuvi ar atklāto krātuvi,
izstāžu zāles, ierīkot interaktīvu apmeklētāju centru
(apmeklētāju darba telpa, suvenīru veikaliņš ar nelielu
kafejnīcu). Projekts ietver arhitektonisko izpēti, ekspertīzi,
tehnisko projektēšanu un būvniecības darbus.
Kultūras tūrisma piedāvāto pakalpojumu klāsta
paplašināšana, iesaistot vietējos amatniekus un
māksliniekus.
Paredzēts muzejā ierīkot vietu muzeja profilam atbilstošu
suvenīru tirdzniecībai. Suvenīru izveidošanā tiks
izmantota muzeja kolekciju reproducēšana un
atdarināšana. Suvenīru izstrādē piedalīsies vietējie
amatnieki un mākslinieki, radot piedāvājumu ar augstu
pievienoto vērtību, domājot par atšķirīgām
mērķauditorijām un kvalitatīva kultūras suvenīra
kritērijiem – ideju, saturu, kvalitāti, pieejamību.
Tiks labiekārtota teritorija tūrisma veicināšanai pagastā.

Valkas
novadpētniecība
s muzeja
direktore

2014-2016

Valkas
novadpētniecība
s muzeja
direktore

2014-2015

Vijciema
pagasta
pārvaldes
vadītāja

2014-2016

35 000 (ES
finansējums)

Gar baznīcas drupām, gar dīķa teritoriju 300 metru
garumā izbūvēt/ierīkot gājēju taku, izmantojot olīšus vai
mulču.

2014-2015

50 000 (ES
finansējums)

Tiks izveidoti/uzstādīti „eko trenažieri”. Iegādāts
nepieciešamais aprīkojums.

Ērģemes
pagasta
pārvaldes
vadītājs
Kārķu pagasta
pārvaldes
vadītājs

2014-2016
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INDUSTRIĀLO ZONU ATTĪSTĪBAS PROJEKTI (UZŅĒMĒJDARBĪBAI NOZĪMĪGAS INFRASTRUKTŪRAS UN
TERITORIJU REVITALIZĀCIJA, REĢENERĒJOT DEGRADĒTĀS TERITORIJAS)
Nr.p.
k.

Projekta idejas
nosaukums

Projekta idejas
sasaiste ar
stratēģiskajiem
mērķiem

Nepieciešamā summa
(Ls) un finansējuma
avots

1.

Parka ielas rajona
sakārtošana un
paplašināšana

M6; M12

Ceļu infrastruktūra –
3 000 000 LVL
Inženierkomunikācijas
– 500 000 LVL
Teritorijas ierīkošana –
2 000 000 LVL

2.

Jaunas
industriālās zonas
„Poruka ielas
rajons” izveide

M6; M12

Ceļu infrastruktūra –
1 500 000 LVL
Inženierkomunikācijas
– 500 000 LVL
Teritorijas iekārtošana
– 2 500 000 LVL

3.

Rūjienas ielas
rajona
labiekārtošana

M6; M12

600 000 LVL

Projekta īss apraksts (plānotie darbības rezultāti un
to rezultatīvie rādītāji)

Par projekta
īstenošanu
atbildīgā
persona
(amats)

Projekta
īstenošanas
plānotais laika
posms (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)
2014-2016 (ar
perspektīvu līdz
2020.gadam)

Industriālās zonas platība 78h. Gar industriālo zonu ir
izbūvēta tranzītiela, inženierkomunikācijas (ūdens,
kanalizācija, siltumapgāde). Nepieciešamie pasākumi
teritorijas iekārtošanai: divu zemes gabalu pielāgošana
industriālās zonas ierīkošanai (meliorācija, zemes darbi,
grunts/asfalta seguma ierīkošana, topogrāfija,
zemesgrāmata), tādējādi paplašinot līdzšinējo
rūpniecisko zonu un nodrošinot jaunas teritorijas
rūpniecības izveidošanai/paplašināšanai.
Industriālās zonas platība 16ha. Ir sagatavots tehniskais
projekts Poruka ielas rekonstrukcijai. Zemes gabalus
nepieciešams pielāgot industriālās zonas ierīkošanai
(meliorācijas, zemes darbi, grunts/asfalta seguma
ierīkošana), tādējādi izveidojot jaunu rūpniecisko zonu un
nodrošinot jaunas teritorijas rūpniecības attīstībai

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2014-2016 (ar

Tiks veidota industriālā zona posmā no Ausekļa ielas līdz
Igaunijas robežai.

Attīstības un
plānošanas
nodaļa

2014-2016 (ar

perspektīvu līdz
2020.gadam)

perspektīvu līdz
2020.gadam)
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2.pielikums
UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS 2013

par Valkas novada attīstības programmas īstenošanas rezultātiem
Izstrādātājs: Attīstības un plānošanas nodaļa
Sagatavots 2013.gada janvārī (aktualizētā versija)
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Ievads
16.10.2012. MK noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem" [stājas spēkā 19.10.2012.] nosaka:
17.punkts. 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. informāciju par veiktajām aktivitātēm,
rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai.
2011.gada 30.martā apstiprinātajā Valkas novada attīstības programmā 2010. – 2016.gadam II
Stratēģiskās daļas nodaļā „Ieviešanas uzraudzības plāns” ir teikts:
Lai nodrošinātu attīstības programmas sekmīgu realizēšanu, vismaz reizi trīs gados jāveic:
• Jāanalizē pasākumu un projektu izpildes gaita un rezultāti, kā arī to ietekme uz teritorijas attīstības
rādītājiem;
• Nepieciešamības gadījumā jāaktualizē attīstības programma, vai neaktualizējot attīstības programmu,
jāaktualizē rīcību (investīciju) plāns;
• Jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu laikā padarīto, aicinot iedzīvotājus paust viedokli par
tālākām Valkas novada attīstības perspektīvām un jauniem aktuālu problēmu risināšanas variantiem;
• Jāgatavo jauni projekti vai arī jāturpina iepriekšējā posmā iesākto un nepabeigto projektu īstenošana.
Informācija par veiktajām aktivitātēm
Visa Valkas novada domes darbība ir vērsta uz novada attīstību, saskaņā ar Valkas novada attīstības
programmā uzstādītajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem. Projekti Eiropas Savienības finansējuma
piesaistei tiek izstrādāti atbilstoši Rīcības plānam.
Valkas novada vīzija ir: Valkas novads – tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu
infrastruktūru uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Misija: Valkas novads ir Latvijas Ziemeļu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai,
radošai darbībai un izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs ar Valku – Valgu, novērtētām un aizsargātām
dabas vērtībām.
Attīstības programmā definētas četras galvenās prioritātes:
1. Cilvēkresursu attīstība;
2. Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3. Uzņēmējdarbības attīstība novadā;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
Katrai izvirzītajai prioritātei ir noteikti mērķi un uzdevumi, zemāk tabulā ir veikta uzdevumu analīze un sniegts
projektu pēctecības raksturojums.
1.prioritāte:Cilvēkresursu attīstība
Mērķis
UZDEVUMI

Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža garumā.
Valkas novadā darbojas ģimnāzija un 5
1) Saglabāt
un
pamatskolas, kopš novada izveides 2009.gadā,
pilnveidot izglītības neviena skola nav likvidēta. Valkā turpina darbu un
darbojas 3 pirmsskolas izglītības iestādes 3
iestādes
profesionālās ievirzes izglītības iestādes un Bērnu
un jauniešu centrs. Pie visām lauku pamatskolām
darbojas pirmsskolas grupas.
Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas
„Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta „Skola kā
kopienas
attīstības
resurss”
projekts
“Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā” ir
devis iespēju turpināt pārveidot tās par
daudzfunkcionāliem kopienas centriem. Projekts
ieviests 2012., 2013.gadā. Kopējās izmaksas 14

Turpināts
darbs
pie
pagastu pamatskolu izveidošanu
par daudzfunkcionāliem kopienu
centriem – skolās notiek dažādas
apmācības,
semināri,
kursi,
pasākumi, kurus apmeklē ne tikai
skolu skolēni un pedagogi, bet visi
pagasta un novada iedzīvotāji.
Valkas novada Ērģemes
pamatskolā izveidota un darbojas
„Vecāku un bērnu skoliņa”, lai
veicinātu vispusīgu, harmonisku
pirmsskolas
vecuma
bērnu
emocionālo un fizisko attīstību,
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346,94 LVL.
Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas
„Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta „Skola kā
kopienas attīstības resurss” 3. komponente
„Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem un viņu
ģimenēm” projekts „Vecāku un bērnu skoliņa
Ērģemes
pamatskolā”,
projekts
ieviests
2013.gadā. Kopējās projekta izmaksas 700,00 LVL.
Valkas ģimnāzija ar pašvaldības
finansiālu atbalstu 2012./2013.mācību gadā
uzsākusi organizēt auto apmācību vidusskolēniem.

palīdzētu vecākiem labāk izprast
savus bērnus un viņu vajadzības,
sekmētu vecāku līdzdarbošanos
kvalitatīvas bērnu mācīšanās un
socializēšanās
pieredzes
iegūšanai un palīdzētu vecākiem
un bērniem no mazaizsargātajām
sociālajām grupām. Par pieredzes
pārņemšanu interesi ir izrādījušas
citas Valkas novada pagastu
pamatskolas.

ES ESF projekti:
Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma
1.2.1.2.2.apakšaktivitātes
projekts
„Atbalsts
vispārējās
izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002.
Ieviests no 2008. – 2012.gadam
Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma
1.2.2.1.5
apakšaktivitātes
projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/00
1. Ieviests no 2009. – 2012.gadam.
2) Veicināt augstākās
izglītības
pieejamību
3) Veidot mērķtiecīgu
sadarbību ar citu
administratīvo
teritoriju
profesionālās
izglītības iestādēm
(Smiltenes,
Valmieras, Valgas

Valgas
profesionālās
izglītības
centrā(Igaunija) no 2012.gada 1.septembra darbu
uzsāka divas apmācību grupas Latvijas jauniešiem:
1.Kokapstrādes speciālistu apmācība
profesiju apgūst Valgā, vidējo izglītību - Valkas
ģimnāzijā.
2. Loģistikas speciālisti – ar vidusskolas
izglītību, apmācības notiek angļu valodā.
Sadarbības organizēšanai izveidota
darba grupa, kurā darbojas Valkas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks V. Zariņš, Izglītības
pārvaldes vadītājas vietnieks R. Rastaks.

u.c.)
4) Veicināt bērnu un
jauniešu
ārpusstundu
aktivitāšu
nodarbības

Igaunijas-Latvijas
programmas
projekts
„Developmentof
Valkas
Art
Schoolascommoncrossborderculturaleducationcentre” (Art School
„Walk”)
Projekta ieviešanas laiks 01.03.2012.31.08.2013., attiecināmo izmaksu kopsumma
144 340 EUR, (Valkas novada domes budžets
74 000 EUR).
Visas skolas saņem (papildus valsts

Valkas Mākslas skolā
projekta ietvaros tika izveidotas
jaunas darbavietas: 3 pedagogi, 1
direktores vietniece ar igauņu
valodas zināšanām. Alga minētiem
darbiniekiem projekta laikā tika
maksāta no projekta līdzekļiem,
pēc projekta ieviešanas algas tiek
finansētas no Valgas pilsētas
valdes budžeta līdzekļiem.
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5) Jauniešu neformālā
izglītība,
brīvprātīgais darbs
un brīvais laiks

6) Veicināt pieaugušo
tālākizglītību

mērķdotācijai) pašvaldības finansējumu interešu
izglītības pulciņu organizēšanai, sporta, mūzikas un
mākslas programmu īstenošanai, Jaunsardzes
kustības atbalstīšanai.
2011.gadā Izglītības pārvalde sadarbībā
ar Valkas ģimnāziju īstenoja izglītības inovāciju
projektu “Eksperimentālo nodarbību cikls “Pētu.
Domāju. Radu””, kura aktivitātēs piedalījās visu
novada skolu audzēkņi.
Programmas
„Jaunatne
darbībā”
Jauniešu
demokrātijas
projekts
”Estonianandlatvianyoungstershopon
a
youthparticipationsubwaywithdecision-makers”
(2010.-2011.gads)
Kopš 2012.gada rudens Valkas Jauniešu
dome un Valgas Jauniešu dome regulāri tiekas un
strādā pie kopīga pasākuma plāna.
Kopš 2012. novembra Jauniešu dome
ņem dalību ikmēneša Valgas-Valkas sanāksmēs.
Dalība Eiroreģiona „Pleskava-Livonija”
Jauniešu sekcijā.
2009.-2013. gadam „Valkas novada
vēstis” Valkas pilsētā izplata Valkas Jauniešu
dome.
Jauniešu domē darbojās 15 jauniešu.
Jauniešu birojs darbojas katru darba
dienu no pulksten 13:30 līdz 21:00
Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitāte projekts
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/00
1. Projekta mērķis bija veicināt pedagogu
konkurētspēju un profesionālo un sektorālo
mobilitāti
izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos. Ieviešanas laiks 2009 – 2012.gadam
Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
papildinājuma
1.2.1.2.2.apakšaktivitātes
projekts
„Atbalsts
vispārējās
izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos”
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002.
Ieviests no 2008. – 2012.gadam
ES Eiropas Sociālā fonda projekts
„Pašvaldību
speciālistu
kapacitātes
paaugstināšana
Eiropas
Savienības
līdzfinansēto projektu sagatavošanā un
īstenošanā”
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003/17).
Projekta
kopējais budžets ir 10898,92 Ls, kas ir 100% ESF
finansējums. Projekta ieviešanas laiks ir 01.08.2011
– 30.04.2012.
NVA
aģentūras
piedāvātās
tālākizglītības programmas.
Latvijas – Igaunijas institūta piedāvātie
kursi un semināri.
Novada stipendijas studējošajiem

2013 / 2014 mācību gadā
Valkas mākslas skolā mācās 228
bērni un jaunieši, no kuriem 114 ir
no Igaunijas (24 no tiek mācības
apgūst igauņu valodā).Nākotnē
igauņu
valodas
mācību
programmas plānots saglabāt un
piesaistīt vairāk igauņu bērnus un
jauniešus.
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7) Nodrošināt
iedzīvotājus

ar

daudzveidīgu

un

augstvērtīgu kultūras
programmu

8) Valkas
kultūras

pilsētas
nams

novada

–

kultūras

centrs

9) Jauniešu līdzdalība
pilsoniskas
sabiedrības
veidošanā

jauniešiem novadam nepieciešamās studiju
programmās.
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekts "Valkas novada
Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršota
rekonstrukcija"
Nr.11-09-L32100-000033),
projekts ieviests no 2011. gadā. Kopējās izmaksas
9539,41 LVL.
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” projekts „Gaišāk. Ērtāk.
Skanīgāk” (Nr.12 – 09 – LL11 – L413201 –
000021), projekta ieviests 2012.gadā. Kopējās
izmaksas 20 609,34 LVL.
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” projekts „Brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas
pagastā” (Nr.12 – 09 – LL03 – L413201 – 000016),
projekts ieviests 2012.gadā. Kopējās izmaksas 8
022,30 LVL.
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” projekts „Vijciema tautas
nama infrastruktūras ierīkošana”(Nr.13 – 09 –
LL03 – L413201 – 000011), projekts ieviests
2013.gadā. Kopējās izmaksas 18 430,78 LVL.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmai Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros
2007.-2013.
gadam
projekta
„Robežgaisma”
(„Borderlight”)
2012.gadā
iegādāta/uzstādīta gaismas un skaņas aparatūra
kultūras nama lielajai zālei un teātra zālītei.
Finansējums 38000 EUR, t.sk. 90 % ES
finansējums, 5% valsts, 5% Valkas ND.
No 2012.gada novembra Valkas – Valgas
kopīgās ikmēneša darba sanāksmēs piedalās abu
pilsētu jauniešu domes pārstāvji.
CityTwin
asociācijas
dalībnieki(10
projekta partneri) kopīgi ievieš programma
pilsoņiem līdzfinansētu programmas „Eiropa,
priekš,
pilsonēm
un
pilsoņiem“
apakšprogrammas aktivitātes 1. Aktīvs pilsonis
Eiropā apakšaktivitātes Pasākuma 1.2 – sadarbības
tīkli starp partnerpilsētām projektu, kura mērķis ir
stiprināt sadarbību starp partnerpilsētām, strādāt
pie kopīgām pārrobežu sadarbības stratēģijām,

Pēc
tautas
nama
rekonstrukcijas darbu uzsāka
sieviešu
ansamblis,
līnijdeju
kolektīvs, amatieru teātris u.c.

Mūsdienu
prasībām
atbilstoša tehniskā aprīkojuma
ierīkošana pagastu tautas namos
(skaņas un gaismas aparatūra,
skatuves
un
podestu
labiekārtošana, skatuves aizkaru
iegāde u.tml.), lai nodrošinātu
vietējo iedzīvotāju brīvā laika,
radošo izpausmju u.c. aktivitāšu
veiksmīgu,
kvalitatīvu
un
daudzveidīgu norisi, attīstīšanu,
pilnveidošanu un baudīšanu,
tādējādi, veicinot tautas namu kā
pagasta kultūras centru attīstību.

Valkas pilsētas kultūras
namā (gan lielajā zālē, gan
kamerzālē) tiek organizēti dažādi
kultūras pasākumi, izmantojot
iegādāto gaismas un skaņas
aparatūru,
nodrošinot
daudzveidīgas skaņas un gaismas
variācijas.
Dalība
starptautiskās
asociācijās un sadraudzības
pilsētu tīklojumos veicina jauniešu
līdzdalību
un
zināšanu
pilnveidošanu.
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iesaistīt jauniešus visās projekta aktivitātēs, veidot
jauniešu sadarbības tīkla bāzi, veicināt jaunu
robežpilsētu iesaistīšanu asociācijā, popularizēt
asociācijas aktivitātes Eiropas Savienībā.
Īstenošanas laiks: 01.09.2012 – 31.08.2014.
Projekta budžets: 150 000 €
Sadraudzības pilsētu tīklojumsTwinTowns
apvieno 10 Eiropas Savienības pašvaldības, tā ir
izveidojusies 2001.gadā Zviedrijā. Sadraudzības
pilsētu tīklojuma biedri ir Durbuy (Beļģija),
Kobylnica un Koscielisko (Polija), Orimattila un
Uusikaupunki
(Somija),
Valga
(Igaunija),
Osthammar
(Zviedrija),
Weissenburg
Gunzenhausen (Vācija), Tvordošin (Slovākija) un
Valka (Latvija). Katru gadu kāda no pilsētām
organizē tematisko sanāksmi, kurā tiekas
pašvaldību administrācijas pārstāvji un jaunieši ar
mērķi stiprināt sadarbību starp Eiropas Savienības
dalībvalstīm.2014.gada
ikgadējā
TwinTowns
sanāksme norisinās Valkā, sanāksmes tēma
„Pārrobežu izglītība, profesionālās ievirzes
izglītība, interešu izglītība kā papildinājums
vispārējai izglītībai”. Projekts tiek līdzfinansēts no
programmas „Eiropa pilsoņiem”. Kopējās izmaksas
9 000,00 EUR
Mērķis: Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpe.
UZDEVUMI
1) Veicināt
No 2012.gada Vidzemes slimnīcā Valkā
Neatliekamās
atvērts Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts
medicīniskās
(Traumu punkts).
palīdzības (NMP)
pieejamību
2) Draudzīgi
veselības aprūpes
pakalpojumi
Mērķis: Pieejami sociālie pakalpojumi
UZDEVUMI
1) Izveidot
Valkas novada sociālais dienests ir kā sadarbības
multifunkcionālu
partneris ESF projektā „Vidzemes reģiona
sociālo
mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”
pakalpojumu centru (identifikācijas Nr.
Valkā
1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147), kurš tiek
īstenots septiņās Vidzemes reģiona pašvaldībās
Cēsu novadā, Beverīnas novadā, Jaunpiebalgas
novadā, Mazsalacas novadā, Smiltenes novadā,
Valkas novadā, Valmieras pilsētā. Projekta mērķis –
attīstīt jaunu sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu Vidzemes reģionā –
mobilo sociālo pakalpojumu
Resursu centru, lai uzlabotu projekta mērķa grupu
klientu (personu ar
funkcionāliem traucējumiem, pensijas un
pirmspensijas vecuma personu,
daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu, bērnu no
maznodrošinātām un trūcīgām
ģimenēm, no vardarbības cietušo personu, no
psihoaktīvām vielām atkarīgo
personu) funkcionālās prasmes un veicinātu
iekļaušanos sabiedrībā un darba
tirgū. Valkas novadā tika noorganizētas 2 atbalsta
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2) Pilnveidot mājas
aprūpes
pakalpojumus

3) Piesaistīt Eiropas
struktūrfondu
līdzekļus
centru
izveidei
4)

grupas - no psihoaktīvām vielām atkarīgām
personām un atbalsta grupa daudzbērnu un
nepilnām ģimenēm.
Valkas novadā sociālo pakalpojumu
Aprūpe mājās organizē Valkas novada Sociālā
dienesta Sociālo pakalpojumu daļa, kurā strādā
sociālais aprūpētājs, aprūpētājs Valkas pilsētā,
Kārķu un Zvārtavas pagastā. Aprūpes pakalpojumu
saņem personas, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus
un savu personisko aprūpi. Nepieciešamības
gadījumā tiks izveidotas aprūpētāja štata vienības
arī Vijciema un Ērģemes pagastā, vai arī tiks
organizēti
izbraukumi
komandas
veidā,
pakalpojuma sniegšanā, iesaistot vienlaikus
vairākus speciālistus. Pakalpojumu var sniegt ne
tikai klientam, bet arī ģimenes locekļiem. Ja
klientam regulāra aprūpe dzīvesvietā nav
nepieciešama, var organizēt pasākumus atbilstoši
situācijai.
Ar ELFLA (LEADER) programmas
līdzfinansējumu labiekārtotas divas telpas Valkas
sociālajā dienestā vardarbībā cietušo cilvēku
apkalpošanai un Valkas pagasta Sēļos izveidota
veļas mazgāšanas/žāvēšanas istaba un dušas
istaba.
Valkā no 2012.gada darbojas biedrība
„Kastanis”, kurā apvienojušies cilvēki ar īpašām
vajadzībām

Veicināt
sabiedrības iesaisti
sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā
(NVO u.c)
Mērķis: Darbaspējīgo vecuma cilvēku nodarbinātības veicināšana
UZDEVUMI
1) Veicināt
ES Eiropas Sociālā fonda projekts
uzņēmējdarbības
„Būvinženiera amata vietas izveide Valkas
attīstību
novada
attīstības
veicināšanai”,
Nr.1
DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005.
Kopējās
attiecināmās izmaksas 21 000 Ls, projekta
ieviešanas laiks 2010.gada 1.septembris 2012.gada 31.augusts.
2) Radīt labvēlīgu vidi 2012.gada 30.augustā pieņemti Saistošie noteikumi
uzņēmējdarbības
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
uzsākšanai
piemērošanu
Valkas novadā”: Jaunizveidotiem uzņēmumiem,
komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem
par ēkām – divus gadus pēc uzņēmuma vai
komercdarbības izveidošanas un ražošanas
uzsākšanas Valkas novadā, ja ražotnē gada
vidējais strādājošo skaits ir ne mazāks kā 3
strādājošie, 50 % apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas.
3) Sociālo riska grupu
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts
iesaistīšana darba projekts „Darba praktizēšana ar stipendiju
tirgū
pašvaldībās”.
4) Atbilstošas
un
elastīgākas
pārkvalificēšanās
iespējas
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5) Jauniešu interesēm
un
vajadzībām
atbilstošas
informācijas
sistēma
6) Jauniešu
nodarbinātība

2.prioritāte: Sakārtota novada infrastruktūra un pakalpojumi
1.pasākums: Transporta infrastruktūra
Mērķis: Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās izmantošana, kvalitatīvu autoceļu nodrošināšana
UZDEVUMI
1) Tranzīta kustības
ERAF projekts “Tranzīta maršruta ielu
sakārtošana Valkas rekonstrukcija
Valkas
pilsētā”,
pilsētā
Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002.
2011.gadā
Tranzīta maršruta rekonstrukcija 4,7 km garumā pa
Rūjienas, Varoņu, Parka, Burtnieku un Zemgales
ielām ir pabeigta, ir uzbūvēts jauns tilta pār Pedeles
upi Rūjienas ielā, rekonstruēts Rīgas – Zemgales
ielas krustojums (2012.gads). Kopējā projekta
attiecināmo izmaksu summa ir 4000891 LVL.
2) Melnā
seguma
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
autoceļu īpatsvara lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
palielināšanu
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
Valkas novadā
iedzīvotājiem”
projekts:
„Valkas
novada
infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana”
(Nr.10-09-L32100-000198).
2011.gadā
projekta
ietvaros
tika
noasfaltētas ielas Zvārtavas pagasta Stepu ciemā un
ceļš „Darbnīcas – Turnas veikals” (garums 0,390 km)
un „Turnas veikals – Liepu iela 7” (garums 0,310 km).
3) Satiksmes drošības
ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu
uzlabošana
pašvaldību kompleksai attīstībai” projekts „Ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības
veicināšanai novadā”Kopējais budžets 447076,47
LVL, ERAF - 380 015 LVL, 2012.gads:
Ir rekonstruēts Beverīnas ielas posms no
Rīgas līdz Raiņa ielai un izbūvēta gājēju ietve gar Fr..
Roziņa ielu.
2013.gadā tiks rekonstruēts Tālavas ielas
posms no Ausekļa līdz Varoņu ielai un gājēju ietve
gar Rīgas ielu 22 un 24.
4) Veloceliņu izbūve
Veloceliņš izbūvēts gar jauno tranzīta
maršrutu posmā Rūjienas un Varoņu ielā.
5) Sabiedriskā
Reģionālos starppilsētu un reģionālos
transporta
vietējās nozīmes maršrutus Valkas novadā apkalpo
pakalpojuma
SIA „VTU Valmiera”. Sabiedriskā transporta maršrutu
pieejamības
tīkls izveidots, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un
saglabāšana
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju
iespējas, kā arī valsts budžeta finansējumu
sabiedriskajam transportam. Sadarbojoties ar
Vidzemes plānošanas reģionu un pasažieru
pārvadātāju autobusu maršruti 2011.un 2012.gadā
netika slēgti, bet notika nelielas izmaiņas un
grozījumi atsevišķos maršrutu reisos: slēgtas izpildes
dienas, izmainīti reisu izpildes laiki, ņemot vērā
pasažieru plūsmu.
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2.pasākums: Vides infrastruktūra
Mērķis: Attīstīta kvalitatīva vides infrastruktūras pieejamība un izmantošana
UZDEVUMI
1) Kvalitatīvu
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais
ūdenssaimniecības
projekts
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sabiedrisko
attīstība
Valkā,
II
kārta”
pakalpojumu
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016).
pieejamības
2012.gada tika izbūvēti jauni 11250 m
uzlabošana
ūdensapgādes tīklu, 8780 m sadzīves kanalizācijas
tīklu, 595 m kanalizācijas spiedvada, rekonstruēti
3790 m sadzīves kanalizācijas, 360m kanalizācijas
spiedvada. Ierīkotas 4 kanalizācijas sūkņu stacijas un
tamponēts viens artēziskais urbums. Izbūvētas
jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Valkā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
3,793 764 lati, no tām 3 604 075,83 Ls (95%)finansē
Eiropas Savienība - Kohēzijas fonds, bet Valkas
novada domes līdzfinansējums sastāda 189 688,20
Ls (5%) no attiecināmām izmaksām.
Valkas
pagasta
Lugažu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/031/001.
2010/2011.gadā tika ierīkots jauns
artēziskais
urbums,
izbūvēti
2862.87m
ūdensapgādes, 2903.73m kanalizācijas tīklu,
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un 1 kanalizācijas
sūkņu stacija. Kopējās izmaksas ir 375 061.14 LVL,
no tām 218 249.23 LVL finansē Eiropas SavienībaEiropas Reģionālās attīstības fonds, 25 676.39 LVL
Latvijas valsts budžeta finansējums, 131 135.52 LVL
Valkas novada domes finansējums.
Valkas
pagasta
Sēļu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība,
Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/030/002,
2010/2011.gadā tika uzbūvētas dzeramā ūdens
sagatavošanas iekārtas, ierīkots jauns artēziskais
urbums, izbūvēti 3082.35 m ūdensapgādes, 2539.22
m kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
un 1 kanalizācijas sūkņu stacija.
Kopējās izmaksas ir 330 732.78 LVL, no
tām 231 402.05 LVL finansē Eiropas SavienībaEiropas Reģionālās attīstības fonds, 27 223.77 LVL
Latvijas valsts budžeta finansējums, 72 106.96 LVL
Valkas novada domes finansējums.
ERAF līdzfinansēto projektu „Valkas
novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības
attīstība” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/026)
2012.gadā tika ierīkots jauns artēziskais urbums,
rekonstruēts esošais urbums, uzstādītas dzeramā
ūdens sagatavošanas iekārtas, izbūvēti 1995.8 m
sadzīves kanalizācijas, 131.7 m kanalizācijas
spiedvada un 1355 m ūdensvada. Kopējās projekta
izmaksas sastāda 477 207.66 LVL, 85% (274 228.30
LVL) no attiecināmām izmaksām finansē Eiropas
Savienība - Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet
Valkas novada domes finansējums no kopējām
projekta izmaksām sastāda 202 979.36 LVL.
2) Rekreācijai
Eiropas
Savienības
Eiropas
Radīt
iespēju
Valkas
izmantojamo ūdens Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) novada iedzīvotājiem aktīvi pavadīt
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resursu
infrastruktūras
izveide
uzturēšana

un

3) Atkritumu
šķirošanas
palielināšana

Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” projekts „Hokeja laukuma izbūve un
peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā”(Nr.
12-09-LL03-L413201-000013), projekts īstenots
2013.gadā. Projekta kopējās izmaksas 20 000,00
LVL.

brīvo laiku, pilnveidojot un dažādojot
sporta un brīvā laika pavadīšanas
aktivitātes.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmai Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam projekts
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(identifikācijas
numurs
EU43385),
projekta
īstenošanas laiks 2013.-2014.gads. Projekta kopējās
izmaksas 7755,00 EUR
Pēc SIA „ZAAO” sniegtās informācijas:
Kopējais apglabāto atkritumu daudzums – 10343 m3
(79 %), kopējais šķiroto atkritumu apjoms – 2808,58
m3 (21 %). 2009.gadā šī proporcija bija 90% un 10 %.

3.pasākums: Izglītības infrastruktūra
Mērķis: Attīstīta un kvalitatīva dažādu veidu izglītība Valkas novadā
1) Izglītības iestāžu
ERAF aktivitāte 1.3.1.1., Dabas zinātņu
UZDEVUMI
labiekārtošana un kabinetu
labiekārtošana
Valkas
renovācija
ģimnāzijā,Nr.3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/030, projekta
ieviešanas laiks 01.04.2009. – 31.01.2011,
attiecināmo izmaksu summa 98 392 LVL.
ES Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”
projekts
„Valkas
novada
infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana”
(Nr.10-09-L32100-000198).
2011.gadā projekta ietvaros tika uzbūvēta
sporta zāle Vijciemā.
Ar novada domes budžeta līdzekļiem
izremontēti un labiekārtoti mācību kabineti, nodarbību
telpas un citas telpas Valkas ģimnāzijā, Valkas
pamatskolā, J.Cimzes Valkas mūzikas skolā, BJC
“Mice”, PII “Pasaciņa” SPII “Pumpuriņš”, Ērģemes,
Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolā.
2) Materiāli tehniskās
ERAF, Izglītības iestāžu informatizācija,
bāzes uzlabošana
Nr.
2010/0028/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/600,
projekta ieviešanas laiks 01.01.2010-30.06.2012,
attiecināmo izmaksu summa 49159,68LVL
2012.gadā multimediju tehnikas piegāde
Ērģemes, Kārķu, Valkas un Vijciema pamatskolām.
Ar pašvaldības finansējumu iegādāti jauni datori
Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas mēdiju
kabinetiem.
Sorosa fonda – Latvija atbalstītais projekts
mazajām lauku skolām “Mācāmies, strādājam un
dzīvojam kopā” (Kārķu, Vijciema, Ērģemes un Ozolu
skalām šujmašīnas, ledusskapji, maizes krāsniņas
u.c.).
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3) Augstākās
izglītības
pieejamības
attīstība
4.pasākums: Enerģētikas infrastruktūra
Mērķis: liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara izmantošana siltumenerģijas nodrošināšanā un augsta energoefektivitāte
patērētāju sektorā
1) Ielu apgaismojuma
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
Vairāk kā 80% no pilsētas
UZDEVUMI
uzlabošana
atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju apgaismojuma ir energoefektīvās
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju LED lampas.
Plānots nomainīt atlikušos
apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekta ieviešanas
laiks 2012.gads. Kopējās attiecināmās izmaksas neefektīvos ielas gaismekļus Valkas
198 392,44 LVL.
pilsētā un uzsākt ielu apgaismojuma
274 apgaismojuma armatūru nomaiņa, sakārtošanu Valkas novada pagastu
pievienojot automātiskās aizsardzības (274 gab.) ar teritorijās.
pievadiem (2,7 km) izbūve Raiņa, Semināra, Rīgas,
Latgales, Gaujas, Miera, Cimzes, Sēru, Kūru,
Ausekļa, Fr.Roziņa, Beverīnas, Tirgus, Varoņu ielās
Ausekļa 8 un 6 māju pagalmos, Ausekļa-RūjienasFr.Roziņa dzīvojamo māju mikrorajona pagalmos
Valkas pilsētā.
ERAF projekts “Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija
Valkas
pilsētā”,
Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002. 216 LED lampas
uzstādītas tranzīta maršrutā.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
(KPFI) projekts „Publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūras rekonstrukcija Valkas novadā”
(projekta Nr. KPFI-13.1/35), projekts īstenots
2013.gadā. projekta kopējās izmaksas 145 200,00
LVL.

2) Energoefektivitātes
paaugstināšana
sabiedriskā
un
dzīvojamā sektorā

Apgaismojuma armatūru (92 gab.)
nomaiņa un jaunu apgaismojuma armatūru (20 gab.)
uzstādīšana, pievienojot automātiskās aizsardzības
(112 gab.) ar pievadiem (1120 m), kā arī nomainot
apgaismojuma balstus (108 gab.) un savienojošās
kabeļu līnijas, Zvaigžņu ielā, Ausekļa ielā (posmā no
Rūjienas līdz Avotkalna ielai), Ausekļa ielas
mikrorajonā, Cimzes ielā (posmā no Rīgas līdz
Valdemāra ielai) Valkas pilsētā, kā arī Ērģemes
ciemā Ievu, Bērzu un Vītolu ielās.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
(KPFI)
projekts
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” (identifikācijas Nr.
KPFI-15.2/80), projekta ieviešanas laiks 2014.gads.
Projekta kopējās izmaksas 209 184,94 LVL. Projekta
mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,
veicot kompleksus energoefektivitātes pasākumus
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā
25, Valkā.

Plānots turpināt dzīvojamo
māju siltināšanu Valkas pilsētā un
novadā, kā arī izglītības iestāžu un
citu
sabiedrisko
ēku
energoefektivitātes paaugstināšanu.
Iesniegti
projekti
par Valkas
pamatskolas ēkas un Valkas Bērnu
un jauniešu sporta skolas sporta
halles siltināšanu.

ERAF 3.4.4.1.aktivitātē "Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
projekts „Daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 46,
Valkā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.
Projekta ieviests 2011.gadā, SIA „Valkas
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3) Atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas
īpatsvara
palielināšana

4) Koģenerācijas
stacijas būve

5) Siltumtrases
atjaunošana
un
jaunu atzaru izbūve

6) Nodrošināt drošu
siltumapgādi
7) Samazināt siltuma
zudumus, kurināmā
patēriņu, izmešu
daudzumu

namsaimnieks”.
Kopējais
finansējums
135830,98LVL, SF finansējums 67915,49LVL
Ieviešanā:
ERAF 3.4.4.1.aktivitātē "Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
projekts „Daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 16,
Valkā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Kopējais finansējums 173533,58 LVL, SF
finansējums 86766,79 LVL
ERAF 3.4.4.1.aktivitātē "Daudzdzīvokļu
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
projekts „Daudzdzīvokļu mājas Merķeļa ielā 23,
Valkā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
Kopējais finansējums 217510LVL, SF
finansējums 108755LVL.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
finansētais
atklāta
konkursa
„Atjaunojamo
energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai” projekts „Valkas novada
Kārķu tautas
nama apkures sistēmas
rekonstrukcija” Nr. KPFI-12/238. Projekta kopējais
finansējums 9372,47 Ls. Projekta ietvaros uzstādīts
granulu katls.
2012.gadā darbu uzsāka SIA „Enefit
Power&Heat Valka” koģenerācijas spēkstacija,
kas Valkas pilsētai nodrošina siltumu un ražo
elektroenerģiju. Kopējās investīcijas, ietverot esošo
katlumāju iegādi un jaunās koģenerācijas
spēkstacijas būvniecību, ir aptuveni 10 miljoni eiro (7
miljoni latu). 36 procenti no investīcijām jaunajā
koģenerācijas stacijā tika segti no Eiropas
Savienības struktūrfondiem.
Kohēzijas fonda projekts „Siltumtīklu
savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes
sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā”.
Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un
„Raiņa” ielas katlumājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.
3 ēku kompleksu, atzars uz Valkas pamatskolu.”
Projekta
ieviesējs
SIA
„Valkas
Namsaimnieks”.
Kopējās projekta izmaksas 462 954,86
LVL, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsta finansējums ir 180
552,39 LVL jeb 39%.
Eiropas Savienībā (ES) viena no
prioritātēm ir mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām.
Tādējādi dalībvalstīs tiek atbalstīti dažādi pasākumi
energoefektivitātes
veicināšanai,
vietējo
un
atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanai, kā
arī vides apziņas celšanai. Šādi pasākumi tiek veikti,
lai nodrošinātu ES kopīgo mērķu sasniegšanu, kā arī
ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko izaugsmi, bet,
galvenokārt, lai pašvaldības spētu pārdomāti
attīstīties un saviem iedzīvotājiem nodrošināt
kvalitatīvu dzīves vidi. ES kopīgie mērķi līdz 2020.
gadam ir šādi: par 20 % samazināt CO2 emisijas
attiecībā pret 1990. gadu; par 20 % paaugstināt
energoefektivitāti; par 20 % palielināt AER īpatsvaru

2014.gada
maijā
apstiprināts
Valkas
novada
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns
2014.-2022.gadam.
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kopējā gala enerģijas patēriņā.
Šie mērķi ir sasniedzami, kopīgi
sadarbojoties. Vietējām pašvaldībām un novadiem ir
izšķiroša loma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai,
jo 80 % no enerģijas patēriņa un CO2 emisiju ir cieši
saistīti ar pilsētu darbību. Tāpēc, pēc ES Klimata un
enerģētikas tiesību akta kopuma pieņemšanas 2008.
gadā, Eiropas Komisija izveidoja Pilsētu mēru pakta
iniciatīvu, lai apstiprinātu un atbalstītu vietējo
pašvaldību centienus ilgtspējīgas enerģētikas
politikas īstenošanā. Pilsētu mēru pakts šobrīd ir
vienīgā kustība, kas apvieno vietējus un reģionālus
dalībniekus ES mērķu sasniegšanai. Valkas novads
šai iniciatīvai pievienojās 2013.gada 28. martā un
apņēmās sasniegt 20 % CO2 emisiju
samazinājumu līdz 2020. gadam.
5.pasākums: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības infrastruktūra
Mērķis: Attīstīta sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
1) Attīstīt
un
ELFLA (LEADER) projekts „Sociālo
UZDEVUMI
paplašināt esošos pakalpojumu
pieejamības
un
kvalitātes
sociālos
uzlabošana Valkas novada iedzīvotājiem”.
pakalpojumus
Kopējās projekta izmaksas 11297,48 LVL.
ELFLA (LEADER) projekts " Sociālo
pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana
Valkas pagasta Sēļos". Projekta kopējās izmaksas
ir LVL 2823,71. Iegādātas veļas mašīna un veļas
žāvētājs, izveidota dušas telpa.
2) Izveidot
jaunus
alternatīvo sociālo
pakalpojumu
un
rehabilitācijas
centrus Valkā un
Kārķos
3) Izveidot higiēnas
centrus ( pirti u.c.)

3.prioritāte: Uzņēmējdarbības attīstība novadā
Mērķis: Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību
UZDEVUMI
1) Veicināt
uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras
attīstību
2) Veicināt
pašvaldības
sadarbību
uzņēmējdarbības
jomā ar citām
pašvaldībām
Latvijā un ārzemēs
3) Veicināt
jaunu
konkurētspējīgu un
inovatīvu produktu
ražošanas attīstību
4) Veicināt
daudzveidīgu
pakalpojumu
pieejamības
attīstību
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5)

Veicināt tūrisma
infrastruktūras
attīstību

6)

Atbalstīt kvalitatīvu
tūrisma produktu
izveidi

Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013
projekts „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot
vietējos resursus pārrobežu ViaHanseatica
tūrisma maršruta izstrādē”. Kopējais Valkas
novada domes budžets projektā ir 31 889,89 EUR

4.prioritāte: Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Mērķis: Sakoptas un saglabātas kultūrvēsturiskās teritorijas un pieminekļi
UZDEVUMI
1) Apzināt un veicināt
Ērģemes viduslaiku pils koksnes
kultūrvēsturiskā
apauguma noņemšana, finansēšanas līgums ar
mantojuma
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju
saglabāšanu
Nr.GP – FL - 100 no 2011.gada 15.septembra par
1500 Ls.
2) Kultūrtūrisma
CHART (CultureandHeritageAddedvalue to
attīstības
RegionalpoliciesforTourismSustainability,
latviešu
veicināšana
valodā -Kultūra un kultūras mantojums kā pievienotā
vērtība reģionālai politikai tūrisma ilgtspējas
nodrošināšanā)
Mērķis: Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to atjaunošanās spējas
UZDEVUMI
1) Dabas
kapitāla
Ieviesti 2 projekti ar Lauku atbalsta
saglabāšana,
dienesta izsludinātā projektu konkursa valsts atbalstu
palielināšana
un zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
ilgtspējīga
līdzekļiem:
izmantošanu
2012.gada 16. aprīlī Zivju fonda padome
pieņēma lēmumu par atbalsta piešķiršanu līdaku
mazuļu ielaišanai Bērzezerā un Salainī, Ls 1479
apmērā. Līdaku mazuļus, saskaņā ar noslēgto
līgumu, piegādās SIA "Rūjas zivju audzētava"
(Salainī
ielaisti
7700
līdaku
mazuļi,
Bērzezerā 1000 līdaku mazuļi.
2012.gada 25.aprīlī Zivju fonda padome
pieņēma
lēmumu
atbalstīt
zivsaimniecisko
ekspluatācijas noteikumu izstrādi Bērzezeram un
Zāģezeram, piešķirot atbalstu 620 Ls apmērā.
Ekspluatācijas noteikumus izstrādāja pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts "BIOR.
2) Dabas
kapitāla
izmantošanas
sektoru integrācijas
veicināšana
citos
sektoros
3) Apzināt
dabas
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
resursu
finansētais
atklāta
konkursa
„Atjaunojamo
piesārņojuma avotus energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu
un
veicināt
to emisiju samazināšanai” projekts „Valkas novada
novēršanu
Kārķu tautas
nama apkures sistēmas
rekonstrukcija” Nr. KPFI-12/238. Projekta kopējais
finansējums 9372,47 Ls. Projekta ietvaros uzstādīts
granulu katls.
4) Īpaši Aizsargājamo
dabas
teritoriju
saglabāšana
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Rezultatīvo rādītāju izmaiņas
Valkas novada sasniedzamie rezultāti
Rādītājs
Bāzes
gads

Indikators

PRIORITĀTE 1: Cilvēkresursu attīstība
Iedzīvotāju skaits
2010
10568

Iedzīvotāju dabiskā kustība

2009

Dzimstība– 60
Mirstība - 141

PRIORITĀTE 2: Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi
Autoceļi
2010
Valsts 440.12 km
(67%)
Pašvaldības 214.66
km (33%)

2016.gadā
sasniedzamais
rezultāts

Situācija
01.01.2013

uz

Palicis nemainīgs 10196
salīdzinājumā ar Pilsonības
un
01.01.10
migrācijas
lietu
pārvalde (PMLP)
Izlīdzinājies
Dzimstība– 125
dzimstības
un Mirstība – 166
mirstības līmenis Valkas
novada
dome
saglabāts esošais
līmenis, asfaltēti
ceļi, kas savieno
novada centrus

No jauna noasfaltēts
0,7 km Turnā
Uz Kārķiem tiek
asfaltēts P 24
Valkas
novada
dome
No jauna noasfaltēts
1 km ielas Stepu
ciemā
Rekonstruētas:
5
km
Izbūvēti
jauni
ūdensapgādes tīkli
11,25 km, jauni
kanalizācijas
tīkli
8,78 km;
Rekonstruēti
kanalizācijas
tīkli
3,79
km.
Rekonstruēts
kanalizācijas
spiedvads 0.36km
Valkā
Valkas
novada
dome
78%
Valkas
novada
dome

Ielu infrastruktūras struktūra

2010

Asfaltēts – 83.8 %
Grantētās – 16.2 %
No jauna būvējamās –
0.02 %

Asfaltēts - 90 %
Grantētās – 10 %
No
jauna
būvējamās
–
sasniegts
plānotais

Ūdensapgādes infrastruktūra

2010

Kanalizācijas infrastruktūra

2010

65%
iedzīvotāji
nodrošināti
ar
centralizēto
ūdensapgādes
sistēmu
68%
iedzīvotāji
nodrošināti
ar
centralizēto
kanalizācijas sistēmu

80 % iedzīvotāji
nodrošināti
ar
centralizēto
ūdensapgādes
sistēmu
80 % iedzīvotāji 76%
nodrošināti
ar Valkas
centralizēto
dome
kanalizācijas

novada
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sistēmu
PRIORITĀTE 3: Uzņēmējdarbības attīstība
Iedzīvotāju
skaits 2009
6927
darbaspējas vecumā
2010
6826

20 % pieaugums

Pilsonības
un
imigrācijas
lietu
pārvalde:
2011.gadā – 6671,
2012.gadā – 6541
Iedzīvotāju
ienākuma 2009
343 LVL
20 % pieaugums Valkas
novada
nodoklis
dome
2009.gadā:
2354879
LVL/darbaspējas
2012.gadā:
2226057,74
LVL/darbaspējas
vecuma
iedzīvotājiem
Bezdarba līmenis, %
01.01. 412/5,05
Samazinājies līdz Uz
01.01.2013.
2009
4%
novadā ir 752, kas ir
01.01. 1075 /15,5
13,4%
no
2010
darbaspējas
vecumā esošiem
Nodarbinātības
valsts aģentūra
Attīstības indekss
2009
-0,144
Sasniegt 0,5
07.04.2009.
MK
not.Nr.319
"Noteikumi
par
teritorijas attīstības
indeksa
aprēķināšanas
kārtību
un
tā
vērtībām":
2011.gadā -0,563
Ekonomiski
aktīvo 2009
587
650
Centrālās statistikas
uzņēmumu skaits
2011
624
pārvaldes datu bāze
PRIORITĀTE 4: Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
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Ūdens kvalitāte
Virszemes ūdens
(upes)

2009
resursi

Dzeramais ūdens
2009
(pazemes ūdens resursi –
ūdensapgāde centralizētā)

Notekūdeņi

2009

Peldūdeņi

2009

Atkritumu apsaimniekošana

2009

Gauja
Gauja
Ekoloģiskā kvalitāte - Ekoloģiskā
laba
kvalitāte - laba
Pedele
Pedele
Ekoloģiskā
Ekoloģiskā kvalitāte - kvalitāte - laba
vidēja
Seda
Seda
Ekoloģiskā
Ekoloģiskā kvalitāte - kvalitāte - laba
laba
Vija
Vija
Ekoloģiskā
Ekoloģiskā kvalitāte - kvalitāte - laba
vidēja
(Valka,
Vijciems) Atbilstība Ministru
Dzelzs – 0,02 mg/l
kabineta
Mangāns - < 0,04 mg/l 2003.gada
(Lugaži,
Stepi, 29.aprīļa
Ērģeme)
noteikumu Nr.235
Dzelzs – 0,2 - 4 mg/l
„Dzeramā ūdens
Mangāns -0,04 – 0.09 obligātās
mg/l
nekaitīguma un
kvalitātes
prasības,
monitoringa un
kontroles kārtība”
prasībām
Dzelzs – 0,02
mg/l
Mangāns - < 0,04
mg/l
BSP5 - 25 mg/l
Atbilstība
22.01.2002. MK
ĶSP - 125 mg/l
noteikumu Nr.34
"Noteikumi par
Suspendētās vielas - piesārņojošo vielu
< 35 mg/l
emisiju
ūdenī"
prasībām
BSP5 - 25 mg/l
ĶSP - 125 mg/l
Suspendētās
vielas - < 35 mg/l
Peldūdeņi (iedzīvotāju Peldvietas
apmeklētākie-15)
labiekārtotas
Kopējais
apglabāto Kopējais
atkritumu daudzums – apglabāto
14 376.28 m3 (90%)
atkritumu
Kopējais
šķiroto daudzums

Latvijas
Vides,
ģeoloģijas
un
meteoroloģijas
aģentūra (LVĢMA)

(Valka,
Vijciems,
Kārķi, Sēļi) Dzelzs –
0,02 mg/l; Mangāns
- < 0,04 mg/l

Valkas
dome

novada

Valkas
novada dome
Kopējais apglabāto
atkritumu daudzums
– 10343 m3
(79 %)
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Bioloģiskā daudzveidība

2009

Kultūrvēsturiskais mantojums

2010

atkritumu apjoms – (80%)
1 604.44 m3 (10%)
Kopējais šķiroto
atkritumu apjoms
(20%)
Īpaši
aizsargājamo
dabas
teritoriju
īpatsvars
mikroliegumu skaits
Mežu platība
(Lauksaimniecības
zemju platība)
Valsts nozīmes – 21
Saglabāti esošie
Vietējās nozīmes – 12 kultūrvēsturiskie
Novada nozīmes - 12 pieminekļi

Kopējais
šķiroto
atkritumu apjoms –
2808,58 m3 (21 %)
SIA „ZAAO”
Valkas
novada
dome

Valsts
kultūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija (VKPAI)

Secinājumi
Laikā no 2010.gada līdz 2012.gadam Valkas novadā ir notikusi attīstība, piesaistot Eiropas Savienības
finansējumu visās Valkas novada Attīstības programmā noteiktajās galvenās prioritātes:
1. Cilvēkresursu attīstība;
2. Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi;
3. Uzņēmējdarbības attīstība novadā;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
Lielākais finansējums ir piesaistīts otrās prioritātes „Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi” izvirzīto
mērķu un uzdevumu sasniegšanai.
Trīs lielākie projekti 2010. – 2012.gadā:
1. ERAF
projekts
“Tranzīta
maršruta
ielu
rekonstrukcija
Valkas
pilsētā”,
Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002. Kopējais finansējums 4 000 000 LVL.
2. ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā,
II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016). Kopējais finansējums 3,793 764 LVL.
3. ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts 3.5.2.2.aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu
izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" ietvaros projekts „Biomasas koģenerācijas
stacija”. Kopējais finansējums 8 000 000 LVL, SF finansējums 2880000 LVL. Projekta
ieviesējs Enefit Power & Heat Valka.
Analizējot Valkas novada Attīstības programmā plānoto rezultatīvo rādītāju indikatoru izpildi
2016.gadā, pozitīvākās izmaiņas uz 01.01.2013 ir sasniegtas sekojošos radītājos:
1. Labāka demogrāfiskā situācija. 2012.gadā dzimuši – 125 (2009.gadā 66), miruši – 166
(2009.gadā 141).
2. Samazinājies bezdarbs, bet 752 darbaspējīgie iedzīvotāji vai 13,4% novadā uz 01.01.2013 ir
reģistrēti kā bezdarbnieki. 2010.gadā bija 15,5%, bet plānots novadā sasniegt, ka 2016.gadā
būs tikai 4% bezdarbnieku.
3. Palielinājies autoceļu (Turnā 0,7 km) un ielu posmu (ielas Stepu ciemā Zvārtavā, gājēju ietve
gar Fr. Roziņa ielu) skaits ar asfalta segumu.
4. Uzlabota ielu seguma kvalitāte tranzīta maršrutā, uzlabots asfalta segums ielās, kur izbūvēts
ūdensvads/kanalizācija.
5. 78 % iedzīvotāji nodrošināti ar centralizēto ūdensapgādes sistēmu (2010.gadā bija 65 %).
6. 76 % iedzīvotāji nodrošināti ar centralizēto kanalizācijas sistēmu (2010.gadā bija 68 %).
7. Palielinājies šķiroto atkritumu daudzums līdz 21 %, tas ir sasniegts 2016.gadā plānotais
rādītājs.
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Ir samazinājies:
• Valkas novada attīstības indekss no – 0,144 (2009.gads) uz -0,563 (2011.gads);
• Valkas novada iedzīvotāju skaits pēdējos četrus gadus samazinās apmēram par 100 cilvēkiem gadā;
• Darbaspējīgo iedzīvotāju skaits: 01.07.2009 – 6927, 2010 – 6826, 2011.gadā - 6671, 2012.gadā –
6541(Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes dati);
• Pavisam nedaudz samazinājies no 343 LVL 2009.gadā uz 340,32 LVL 2012.gadā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis uz 1 darbaspējas vecuma iedzīvotāju.
Ieteikumi turpmākajai rīcībai
Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada attīstības programmu laikā, ka spēkā bija tagad jau spēku
zaudējušais teritorijas plānošanas likums.
13.10.2011. likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums" [stājas spēkā 01.12.2011.] nosaka: 7. Vietējās
pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2013.gada 31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un
attīstības programmu izstrādi vai aktualizāciju saskaņā ar šo likumu.
Likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums" nosaka:
Teritorijas attīstības plānošana vietējā līmenī
20.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
Vietējai pašvaldībai ir šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti:
1) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija;
2) vietējās pašvaldības attīstības programma;
3) vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;
4) lokālplānojumi;
5) detālplānojumi;
6) tematiskie plānojumi.
21.pants. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija
(1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
(2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo
vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.
(3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.
22.pants. Vietējās pašvaldības attīstības programma
(1) Vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju un izvērtējot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus.
(2) 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.
(3) Vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.
Likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums" nosaka: Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā
stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 31.decembrim ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl
tie nav pretrunā ar šo likumu:
1) Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.
Saskaņā ar to, ka no 18.10.2012. stājas spēkā jaunie MK noteikumi Nr.711 "Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa iesniegs
Valkas novada domei apstiprināšanai lēmumu par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi
un Valkas novada attīstības programmas pilnveidošanu.
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3.pielikums
AKTUALIZĒTĀS SADAĻAS
1.Valkas novada vīzija, misija, prioritārie virzieni, mērķi, uzdevumi
Vīzija – koriģēta no
Valkas novads – tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbībai un
dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
uz
Valkas novads – cilvēkam radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru
uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Misija – koriģēta no
Valkas novads ir Latvijas Ziemeļu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, radošai darbībai un
izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs ar Valku – Valgu, novērtētām un aizsargātām dabas vērtībām.
uz
Valkas novads ir Latvijas Ziemeļu vārti ar atvērtu, labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, radošai darbībai un
izpausmei, pārrobežu sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju, novērtētām un aizsargātām dabas vērtībām.

2. Mērķi (M) un Uzdevumi (U)
PIRMS GROZĪJUMIEM
1.prioritāte: Cilvēkresursu attīstība
Mērķis:
Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva izglītība mūža
garumā.
Uzdevumi:
1.Saglabāt un pilnveidot izglītības iestādes;
2.Veicināt augstākās izglītības pieejamību;
3.Veidot mērķtiecīgu sadarbību ar citu administratīvo
teritoriju profesionālās izglītības iestādēm (Smiltenes,
Valmieras, Valgas u.c.);
4.Veicināt bērnu un jauniešu ārpusstundu aktivitāšu
nodarbības;
5.Jauniešu neformālā izglītība, brīvprātīgais darbs un
brīvais laiks;
6.Veicināt pieaugušo tālākizglītību;
7.Nodrošināt iedzīvotājus ar daudzveidīgu un
augstvērtīgu kultūras programmu;
8.Valkas pilsētas kultūras nams – novada kultūras
centrs.
9.Jauniešu līdzdalība pilsoniskas sabiedrības veidošanā.
Mērķis: Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem
pieejama veselības aprūpe.
Uzdevumi:
1.Veicināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP)
pieejamību;
2.Draudzīgi veselības aprūpes pakalpojumi.

VEIKTIE LABOJUMI
PRIORITĀTE 1: CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA
Veiktas izmaiņas noteiktajos uzdevumos, precizējot
teikuma uzbūvi.
Dzēsts uzdevums: saglabāt un pilnveidot izglītības
iestādes.

Pievienotas jaunas sadaļas:
Kultūras attīstība un Sporta iespēju attīstība
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
darbības vārdu.
No jauna tiek pievienots uzdevums:
U3: Veicināt sadarbību ar Valgas slimnīcu

100

[VALKAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2010. – 2016.gadam
STRATĒĢISKĀ DAĻA] (ar 2014.gada grozījumiem)

Mērķis: Pieejami sociālie pakalpojumi.

Izmaiņu nav

Uzdevumi:
1.Izveidot multifunkcionālu sociālo pakalpojumu centru
Valkā;
2.Pilnveidot mājas aprūpes pakalpojumus;
3.Piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus centru
izveidei;
4.Veicināt sabiedrības iesaisti sociālo pakalpojumu
nodrošināšanā (NVO u.c).
Mērķis: Darbaspējīgo vecuma cilvēku nodarbinātības Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
veicināšana.
darbības vārdu.
Uzdevumi:
1.Veicināt uzņēmējdarbības attīstību;
2.Radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai;
3.Sociālo riska grupu iesaistīšana darba tirgū;
4.Atbilstošas un elastīgākas pārkvalificēšanās iespējas;
5.Jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstošas
informācijas sistēma;
6.Jauniešu nodarbinātība.
2.prioritāte: Sakārtota novada infrastruktūra un PRIORITĀTE
2:
SAKĀRTOTA
NOVADA
pakalpojumi
INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI
1.pasākums: Transporta infrastruktūra
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
Mērķis: Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās darbības vārdu.
izmantošana, kvalitatīvu autoceļu nodrošināšana.
Uzdevumi:
1. Tranzīta kustības sakārtošana Valkas pilsētā;
2.Melnā seguma autoceļu īpatsvara palielināšanu Valkas
novadā;
3.Satiksmes drošības uzlabošana;
4.Veloceliņu izbūve;
5.Sabiedriskā transporta pakalpojuma pieejamības
saglabāšana.
2.pasākums: Vides infrastruktūra
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
Mērķis: Attīstīta kvalitatīva vides infrastruktūras darbības vārdu.
pieejamība un izmantošana.
No jauna pievienoti:
Uzdevumi:
U4: Labiekārtot dzīvojamo rajonu teritorijas;
1.Kvalitatīvu
ūdenssaimniecības
sabiedrisko U5: Veikt kapu labiekārtošanas darbus;
pakalpojumu pieejamības uzlabošana;
U6:Veidot teritorijas, kas piemērotas brīvdabas
2.Rekreācijai izmantojamo ūdens resursu infrastruktūras pasākumu rīkošanai;
izveide un uzturēšana;
U7: Uzstādīt vienotas norādes zīmes, afišu stendus.
3.Atkritumu šķirošanas palielināšana.
3.pasākums: Izglītības infrastruktūra
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
Mērķis: Attīstīta un kvalitatīva dažādu veidu izglītība darbības vārdu.
Valkas novadā.
Uzdevumi:
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1.Izglītības iestāžu labiekārtošana un renovācija;
2.Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.
3.Aukstākās izglītības pieejamības attīstība.
4.pasākums: Enerģētikas infrastruktūra
Uzdevumos tiek grozīta teikumu uzbūve, liekot priekšā
Mērķis: liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara darbības vārdu.
izmantošana siltumenerģijas nodrošināšanā un augsta Uzdevums: Koģenerācijas stacijas būvniecība - dzēsts
energoefektivitāte patērētāju sektorā.
Uzdevumi:
1.Ielu apgaismojuma uzlabošana;
2.Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedriskā un
dzīvojamā sektorā;
3.Atjaunojamo energoresursu izmantošanas īpatsvara
palielināšana;
4.Koģenerācijas stacijas būve;
5.Siltumtrases atjaunošana un jaunu atzaru izbūve;
6.Nodrošināt drošu siltumapgādi;
7.Samazināt siltuma zudumus, kurināmā patēriņu,
izmešu daudzumu.
5.pasākums: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības Tiek dzēsts jēdziens sociālā palīdzība.
infrastruktūra
Mērķis: Attīstīta sociālā palīdzība un sociālie
pakalpojumi.
Uzdevumi:
1. Attīstīt un paplašināt esošos sociālos pakalpojumus;
2. Izveidot jaunus alternatīvo sociālo pakalpojumu un
rehabilitācijas centrus Valkā un Kārķos;
3. Izveidot higiēnas centrus ( pirti u.c.) .
3.prioritāte: Uzņēmējdarbības attīstība novadā

PRIORITĀTE 3: UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA
NOVADĀ – paliek nemainīga

Mērķis: Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu
pievienoto vērtību.
Uzdevumi:
1.Veicināt
uzņēmējdarbībai
nepieciešamās
infrastruktūras attīstību;
2.Veicināt pašvaldības sadarbību uzņēmējdarbības jomā
ar citām pašvaldībām Latvijā un ārzemēs;
3.Veicināt jaunu konkurētspējīgu un inovatīvu produktu
ražošanas attīstību;
4.Veicināt daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības
attīstību;
5.Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību;
6.Atbalstīt kvalitatīvu tūrisma produktu izveidi.
4.prioritāte: Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts PRIORITĀTE 4: NOVĒRTĒTS DABAS KAPITĀLS UN
kultūrvēsturiskais mantojums
SAGLABĀTS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Mērķis: Sakoptas un saglabātas kultūrvēsturiskās Paliek nemainīgi.
teritorijas un pieminekļi.
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Uzdevumi:
1.Apzināt un veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu;
2.Kultūrtūrisma attīstības veicināšana.
Mērķis: Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura Mērķis paliek nemainīgs. Uzdevumos tiek grozīta
vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to teikumu uzbūve, liekot priekšā darbības vārdu.
atjaunošanās spējas.
Uzdevumi:
1.Dabas kapitāla saglabāšana, palielināšana un
ilgtspējīga izmantošanu;
2.Dabas kapitāla izmantošanas sektoru integrācijas
veicināšana citos sektoros;
3.Apzināt dabas resursu piesārņojuma avotus un
veicināt to novēršanu;
4.Īpaši Aizsargājamo dabas teritoriju saglabāšana.

3.Funkcionālās ietekmes zonas
Baltijas jūras reģionā – Valka/Valga - autotransporta un dzelzceļa tranzīta koridors.
Sadaļa papildināta - nosaukumā pievienojot Latvija/Igaunija un ar diviem jauniem apakšpunktiem – City Twin un
Sadarbības centrs starp Latviju un Igauniju.
Latvijā – Ziemeļvidzemes kultūras un sporta centrs.
Sadaļā vairs netiek uzskaitīti konkrēti kultūras pasākumi un ir pievienoti divi jauni apakšpunkti - Starptautiska sporta
aktivitāšu rīkošanas vieta un Rūpniecības un loģistikas centrs.
Latvijā – Ziemeļvidzemes pārrobežu sadarbības centrs.
Sadaļā vairs netiek uzskaitītas konkrētas mācību iestādes, punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā - Izglītības iestādes.
Vidzemes plānošanas reģionā.
Sadaļā grozīts punkts - pārrobežu sadarbības centrs uz Valkas – Valgas pārrobežu sadarbības centrs.

4.Sasniedzamie rezultāti

Tabulā tiek attēloti rādītāji, kas iekļauti Uzraudzības pārskatā par Valkas novada attīstības programmas
īstenošanas rezultātiem.

5.Veikta SVID analīzes aktualizācija.
6. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām
Sadaļā tika iekļauts: krājaizdevuma sabiedrības un kooperatīvās sabiedrības izveide sadarbībā ar Apes novadu
un ar Strenču novadu sadarbību veidot kultūras pasākumu organizēšanā un kooperatīvās sabiedrības izveidē.
7.Valkas novada Attīstības stratēģija un Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji.
Nodaļa iekļauta no jauna. Atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona atzinumam.
8.Ieviešanas uzraudzības plāns.
Papildināts ar pārskata struktūru.

9.Rīcību investīciju plāns
Grozīts atbilstoši realizētajiem projektiem un iesniegtajām projektu idejām. Skatīt „PĀRSKATS PAR
PLĀNOŠANAS DOKUMENTU IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU” 4.1.2.punktu.
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