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1. Ievads
Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 25. punkts, nosaka, ka
uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas rezultātiem pašvaldība izstrādā ne retāk kā reizi trijos gados. Tajā
ietver informāciju par veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumus un ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī
informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem.
Apstiprinātajā Valkas novada attīstības programmā 2015.–2021.gadam Stratēģiskās daļas nodaļā „Ieviešanas uzraudzības plāns” ir
teikts:
Lai nodrošinātu attīstības programmas sekmīgu realizēšanu, vismaz reizi trīs gados jāveic:
1. Jāanalizē pasākumu un projektu izpildes gaita un rezultāti, kā arī to ietekme uz teritorijas attīstības rādītājiem;
2. Nepieciešamības gadījumā jāaktualizē attīstības programma, vai neaktualizējot attīstības programmu, jāaktualizē rīcību
(investīciju) plāns;
3. Jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu laikā padarīto, aicinot iedzīvotājus paust viedokli par tālākām Valkas novada
attīstības perspektīvām un jauniem aktuālu problēmu risināšanas variantiem;
4. Jāgatavo jauni projekti vai arī jāturpina iepriekšējā posmā iesākto un nepabeigto projektu īstenošana.
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2. 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 un
Investīciju plānam.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§) tika apstiprināta Valkas novada attīstības
programma 2015.-2021.gadam.Ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam 2016.gadā Valkas novada attīstības programma
2015-2021, ievērojot apstiprināto Pašvaldības budžetu kārtējam gadam tika aktualizēta divas reizes. Saskaņā ar Valkas novada
domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu “Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju
plāna apstiprināšanu” (protokols Nr.2,2.§.), tika izslēgtas jau ieviestās aktivitātes, precizētas esošās un iekļautas jaunas projektu
idejas. Savukārt saskaņā ar 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu “Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu” (protokols Nr.16,3.§.), tika precizēti Investīciju plānā iepriekš iekļautie specifisko atbalsta
mērķu (SAM) 5.6.2. projektu “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”, “Degradētās teritorijas
atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” un “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”
iznākuma rādītāji, plānotais budžets un kartogrāfiskais materiāls, SAM 5.3.1. projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā III kārta” un SAM 8.1.2. projekta “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Valkas novadā” informāciju. Papildus
Investīciju plānā iekļauta arī informācija par privāto investīciju projektu uzņēmējdarbības veicināšanai.
Plānošanas dokumentā ir noteikts:
ILGTERMIŅA PRIORITĀTE (IP) – Valkas novads veidojas par labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, iedzīvotāju radošai darbībai
un izpausmei piemērotu teritoriju, nozīmīgu pārrobežu sadarbības centru starp Latviju un Igauniju. Augstu tiek vērtētas dabas un
kultūrvēsturiskās vērtības. Veidotas un koptas jaunas tradīcijas.
SM1: izglītota un integrēta sabiedrība - balstīts uz novada iedzīvotāju dzīves un labklājības līmeni. Novada ekonomiskā attīstība
veicinās jaunu darba vietu rašanos, kur būs pieprasījums pēc augstas kvalifikācijas profesionāļiem, tas ļaus paaugstināt iedzīvotāju
dzīves līmeni, attīstīt sociālos pakalpojumus, tālākizglītību (mūžizglītību, arodizglītību), augstākās izglītības pieejamību.
SM2: attīstīta infrastruktūra un pakalpojumi - līdz šim veiktie ūdensapgādes, siltumapgādes un citas infrastruktūras uzlabojumi
rada pievilcīgu vidi dažādu pakalpojumu attīstībai. Lai noturētu esošos iedzīvotājus un piesaistītu jaunus, novada stiprās puses
jāturpina attīstīt un uzlabot. Galvenokārt, jāorientējas uz esošās infrastruktūras saglabāšanu un uzlabošanu.
SM3: vide, kas balstīta uz inovācijām un zināšanām ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai - balstīta uz zināšanām, inovācijām,
ģeogrāfiski stratēģiskā novietojuma potenciāliem labvēlīga vide ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis saistīts ar novada kā administratīvi pastāvīga, ekonomiski spēcīga un konkurētspējīga, attīstību. Pastāv visi priekšnosacījumi, lai veicinātu
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daudzveidīgu uzņēmējdarbību, attīstītu videi draudzīgu, uz zināšanām un jaunajām tehnoloģijām balstītu ražošanu un dažādus
pakalpojumus, infrastruktūru.
SM4: dabas un kultūrvēsturisko resursu saudzīga izmantošana - kvalitatīva, vērsta uz dabas un kultūrvēsturisko resursu
saudzīgu izmantojumu, dzīves vide novada iedzīvotājiem un viesiem. Mērķis saistīts ar dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību
un racionālu apsaimniekošanu, apdzīvoto vietu teritoriju sakopšanu un apzaļumošanu, tūrisma attīstību.
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES (VTP) Cilvēkresursu attīstība; Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi; Uzņēmējdarbības
attīstība; Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
Katrai izvirzītajai prioritātei ir noteikti mērķi. Mērķu sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi. Savukārt, lai veiksmīgi izpildītu noteiktos
uzdevumus, tika veiktas atbilstošas aktivitātes.

5

VALKAS NOVADA DOME

Prioritāte 1: Cilvēkresursu attīstība
Pasākums 1: Izglītības pieejamība
RV1: Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva visu līmeņu izglītība mūža garumā. Kvalitatīvas un iekļaujošas personības attīstība, kas ir pamats iedzīvotāju
labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei.
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa Darbības kas netieši ietekmē/veicina Nākotnē plānotās aktivitātes
UZDEVUMI
sasniegšanu
mērķa sasniegšanu
RV1 U1
Valkas novadā darbojas Valkas Jāņa Cimzes Turpinās
darbs
pie
pagastu
Attīstīt un pilnveidot
ģimnāzija un Ērģemes pamatskola, Kārķu un pamatskolu
izveidošanas
par
visa veida formālās
Vijciema
sākumskolas.
Darbojas
3 daudzfunkcionāliem kopienu centriem
izglītības pieejamību
pirmsskolas izglītības iestādes, Ērģemes, – skolās notiek dažādas apmācības,
Kārķu, Vijciema un Mierkalna pirmsskolas semināri, kursi, pasākumi, kurus
grupiņas, kā arī 3 profesionālās ievirzes apmeklē, ne tikai skolu skolēni un
izglītības iestādes un Bērnu un jauniešu pedagogi, bet visi pagasta un novada
centrs.
iedzīvotāji.
Valkas ģimnāzija ar pašvaldības finansiālu Valkas novada Ērģemes pamatskolā
atbalstu turpina organizēt autoapmācību izveidota un darbojas „Vecāku un
vidusskolēniem.
bērnu skoliņa”, lai veicinātu vispusīgu,
Ar 2019./2020. mācību gadu Valkas Jāņa harmonisku
pirmsskolas
vecuma
Cimzes
ģimnāzijā
uzsāktas
Valsts bērnu emocionālo un fizisko attīstību,
aizsardzības mācību kurss 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 sākumskolas.
RV1 U2
Sadarbībā ar Vidzemes augstskolu veikta Sadarbība ar Vidzemes augstskolu Attīstīt profesionālo
izglītības programmu dažādošanu ģimnāzijā, pārtraukta.
izglītību sadarbībā ar
lai
sniegtu
jauniešiem
priekšrocību
Valgas profesionālās
iestājoties Vidzemes augstskolā – t.i.
izglītības centru
vidusskolas programmā iekļauti priekšmeti,
kuri dos kredītpunktus studiju programmā.
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RV1 U3

Veicināt augstākās
izglītības pieejamību

RV1 U4

Veicināt starptautiskās
izglītības attīstību,
veidojot ciešu
sadarbību ar citām
valstīm
Nodrošināt un dažādot
neformālo izglītību visu
vecuma grupu
iedzīvotājiem

RV1 U5

RV1 U6

Paaugstināt izglītības
iestāžu darbības
kvalitāti, veicot satura
pilnveidi, dažādojot
esošās un veidojot
jaunas izglītības
programmas

2015. gadā parakstīts līgums ar Vidzemes
Augstskolu, kas paredz Valkā veidot
starptautisku studiju centru, izmantojot
Valkas pašvaldības iestrādes un projektus,
kas izstrādāti sadarbībā ar Latvijas-Igaunijas
institūtu. Tas paredz sadarbību arī citos
virzienos, iesaistoties ES struktūrfondu,
Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības un
citu projektu īstenošanā.

NVA aģentūras piedāvātās tālākizglītības
programmas.
Latvijas – Igaunijas institūta piedāvātie kursi
un semināri.
Novada
stipendijas
studējošajiem
jauniešiem novadam nepieciešamās studiju
programmās.
Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu
mācību
vidi”
īstenošanas
noteikumu projektu finansējumu varēja
saņemt noteiktiem kritērijiem atbilstošas
izglītības iestādes. Skolu atbilstību kritērijiem
nodrošina pieņemtie skolu reorganizāciju
lēmumi. Valkas novada dome 2015. gada 29.
oktobrī pieņēma lēmumu “Par Valkas
ģimnāzijas
un
Valkas
pamatskolas
reorganizāciju” (protokols Nr.14, 12.§),

2017./2018.mācību gada 2. semestrī
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
audzēkņiem, sadarbībā ar Vidzemes
Augstskolu un Valkas novada domi,
bija
iespēja
apmeklēt
IT
programmētāju skoliņas nodarbības
augstskolas telpās Valmierā un Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpās Valkā.
Nodarbības notika vienu reizi mēnesī
6-8
mācību
stundas.
Kopā
2017./2018.mācību gada 2. semestrī
notika 40 akadēmiskās stundas.

Valkas pamatskola un ģimnāzija
reorganizētas ar 2016.gada 1.jūliju.
Nepietiekamā lauku skolu izglītojamo
skaita dēļ 2018. gada 29. novembrī
Valkas novada dome pieņēma lēmumu
ar 2019. gada 1. jūniju likvidēt Ozolu
sākumskolu. 2019.gada 1. septembrī
vairāki bijušās Ozolu skolas skolēni
uzsāks mācības Valkā, izmantojot
skolas
internātu
vai
atbalstu
braukšanas izdevumu kompensācijai.
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RV1 U7

Attīstīt visa veida
izglītības iestāžu
infrastruktūru, veidot
drošu un ergonomisku
mācību vidi, sakoptu
apkārtējo vidi

skolas
apvienojot
līdz
2016.gada
1.septembrim. 2015.gada 7.decembrī ir
saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas
saskaņojums par Valkas ģimnāzijas un
Valkas
pamatskolas
reorganizāciju.
Reorganizācijas rezultātā tika izveidota
vidusskola un tā atbilst kritērijam “vidusskola,
ja izglītojamo skaits 7. – 12.klasē ir vismaz
240, un tiek īstenotas vismaz divas
vispārējās vidējās izglītības programmas, no
kurām viena ir STEM programma”. Projekta
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” kopējās izmaksas 2 638 484.86
EUR, t.sk., programmas finansējums
1 247 392,00 EUR un valsts budžeta dotācija
66038.40 EUR. Projekta aktivitātes: (1)
Ergonomiskas mācību vides izveide; (2) IKT
risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
(3) Dabaszinātņu kabinetu ierīkošana un (4)
Internāta pārbūve.
Projekts “Rotaļu laukuma labiekārtošana
Vijciemā” tika īstenots no 2016. gada 1.
septembra līdz 2016. gada 31. decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
5024 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir
4521,60 EUR jeb 90 % no attiecināmajām
izmaksām un Valkas novada dome
nodrošinās līdzfinansējumu 502,40 EUR
apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām.
2019.
gadā
līdzfinansēts
biedrības
“Vijmalieši”
Latvijas
Lauku
attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana

Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”
8.3.1.
specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču
pieejā balstītu vispārējās izglītības
saturu” 1.pasākums “Kompetenču
pieejā balstīta vispārējās izglītības
satura aprobācija un ieviešana”.
Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība"
prioritārā
virziena
"Izglītība,
prasmes
un
mūžizglītība"8.3.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās
izglītības
iestādēm
izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai"
8.3.2.2.
pasākums
"Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"

Valkas Mākslas skolā strādā pedagogi
ar igauņu valodas zināšanām. 2016. /
2017. mācību gadā Valkas mākslas
skolā mācās 266 bērni un jaunieši, no
kuriem 118
ir no Igaunijas.
2018./2019. mācību gadā Valkas
Mākslas skolā mācās 272 audzēkņi ,
tajā skaitā 97 audzēkņi no Valgas
Igaunijas. Nākotnē igauņu valodas
mācību programmas plānots saglabāt
un piesaistīt vairāk igauņu bērnus un
jauniešus.
Veikta
Valkas
ēdināšanas bloka

pamatskolas
renovācija un
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RV1 U8

RV1 U9

Iesaistīt iedzīvotājus
pilsoniskas sabiedrības
stiprināšanā un veicināt
bērnu un jauniešu
nacionālās identitātes
veidošanu

Nodrošināt jaunākām
pasaules tendencēm
atbilstošu, uz zināšanu
sabiedrībā pieprasītām
kompetencēm orientētu
radošumu un veselīgu

saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekts
“Brīvā
laika
pavadīšanai
paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”,
kura ietvaros ierīkots komfortabls, drošs,
atraktīvs un ergonomisks āra trenažieru
laukums Valkas novada Vijciema pagasta
sākumskolas teritorijā.
Notiek Valkas – Valgas kopīgās ikmēneša
darba sanāksmēs piedalās abu pilsētu
jauniešu domes pārstāvji.

Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažā
došana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” projekts „Āra vingrošanas

izveidota ēdnīca Kārķu pamatskolā.
Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolā
izveidots meiteņu mājturības kabinets.
Atjaunota Valkas ģimnāzijas sporta
zāles grīda.

Dalība starptautiskās asociācijās City
Twins un Eiroreģions „Pleskava –
Livonija” un sadraudzības pilsētu
tīklojumā Twin Town veicina jauniešu
līdzdalību un zināšanu pilnveidošanu.
Dalība
ikgadējās
tematiskās
sadraudzības pilsētu tīklojuma Twin
Town
sanāksmēs,
kurā
tiekas
pašvaldību administrācijas pārstāvji un
jaunieši ar mērķi stiprināt sadarbību
starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.
2014. gada sanāksme tika rīkota Valkā
ar programmas „Eiropa pilsoņiem
2013” finansiālu atbalstu, sanāksmes
tēma
„Pārrobežu
izglītība,
profesionālās
ievirzes
izglītība,
interešu izglītība kā papildinājums
vispārējai izglītībai”.
Lai radītu iespēju Valkas novada
iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku,
pilnveidojot un dažādojot sporta
aktivitāšu pieejamību, plānots uzstādīt
āra vingrošanas laukumus arī Valkas
pilsētā un pagastos.
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dzīvesveida veicinošu
izglītību

RV1 U10
RV1 U11

RV1 U12

Pilnveidot iekļaujošās
izglītības sistēmu
Veicināt karjeras
izvēles un pilnveides
attīstību

Paaugstināt pedagogu
konkurētspēju,
profesionālo
kompetenci un
kvalifikāciju

laukumu ierīkošana Valkas pagastā”.
Projekta ietvaros uzstādīti vingrošanas
stieņi,
līdztekas,
pumpēšanās
stieņi,
vēderpreses
soliņi,
Zviedru
sienas,
horizontālās trepes, soliņi Valkas pagasta
Sēļu un Lugažu ciemos. (Kopējās izmaksas
5691,49 EUR, FLFLA finansējums 5122,34
EUR).
Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”
8.3.5.
specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras
atbalstam izglītojamajiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”
projekts
“Karjeras
atbalsts
vispārējās
un
profesionālās
izglītības iestādēs”
(Projekta
identifikācijas
Nr.
8.3.5.0/16/I/001)
Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”
prioritārā
virziena
"Izglītība,
prasmes
un
mūžizglītība"8.3.4. specifiskā atbalsta
mērķa
“Samazināt
priekšlaicīgu
mācību
pārtraukšanu,
īstenojot
preventīvus
un
intervences
pasākumus”
projekts
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas samazināšanai”.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola,
Cimzes mūzikas dienu ietvaros rīko
skolotāju profesionālas pilnveides
kursus.

10

VALKAS NOVADA DOME
RV1 U13

Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”
prioritārā
virziena
"Izglītība,
prasmes
un
mūžizglītība"8.4.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu
profesionālo kompetenci" projekts
“Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”.

Piesaistīt dažāda
līmeņa un jomu
speciālistus
mūžizglītības
pieejamības
nodrošināšanā

RV1 U14

Sadarbojoties novada
izglītības un kultūras
iestādēm, veikt
sistemātisku un
racionālu cilvēkresursu
un materiāltehnisko
resursu izmantošanu
Pasākums 2:Kultūras attīstība
RV2: Valkas novada kultūras telpas attīstība
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV2 U1
2018.gadā Valkas pagasta Biedrība “Radošā
Organizēt pārrobežu
kultūras pasākumus un grupa “Lugaži”” ar Valmieras novada fonda
atbalstu realizēja projektu – Cilvēks, ainava,
aktivitātes
tradīcija – vienā pilsētā 2 valstīs. Projekta
mērķis - ciešāka abu pilsētu jauniešu
sadarbību, apgāžot stereotipus par pretējo
valsti caur foto objektīvu. Piešķirtais
finansējums – 1980.00EUR.

RV2 U2

Uzlabot kultūras
iestāžu infrastruktūru

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
vairākus gadus kopā ar Valgas
mūzikas skolu veido festivālu “Viena
instrumenta stāsts”, katru gadu
festivālu veltot vienam instrumentam.
2018. gadā tas bija saksofons, 2019.
gadā tie bija sitamie instrumenti.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola rīko
starptautisko instrumentālo konkursu,
bērniem iespēja mācīties un apgūt 9
dažādas
profesionālās
ievirzes
izglītības programmas.

Nākotnē plānotās aktivitātes

No 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada
30. jūnijam Īstenots projekts “Amatniecības
iemaņu apguves centrs Zvārtavas
pagastā”. Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir EUR 16903.61, tai skaitā ELFLA
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RV2 U3

Veidot ārpustelpu
atpūtas un izklaides
vietas

finansējums ir EUR 15213.25 jeb 90 % no
attiecināmajām izmaksām un Valkas novada
dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR
1690.36 apmērā jeb 10 % no attiecināmajām
izmaksām.
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam
apakšpasākums
19.2
"Darbības
īstenošana
saskaņā
ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" projekts “Mūsdienīga projektora
un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde
Kārķu tautas nama zālei”, kura ietvaros
2019. gadā iegādātas gaismu necaurlaidīgas
žalūzijas un projektors Kārķu tautas nama
zālei un un projekts “Gaismas sistēmu
modernizācija Valkas pagasta Saieta
namam "Lugažu muiža"”, kura ietvaros
2020. gadā ierīkos mūsdienu prasībām
atbilstošu gaismas aparatūru Saieta namā
"Lugažu muiža" Valkas pagastā.
Kārķu pagastā izbūvēta estrāde (skatuve),
iegādāta lielā telts, nedaudz rekonstruēta
Valkas estrāde, bet ir nepieciešami vēl darbu
estrādes pārbūvē.

Plānoti darbi Valkas estrādes
pārbūvē.

2018. gadā īstenots Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.-2020.gadam
apakšpasākums 19.2 "Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" projekts “Vietējā
amatniecības centra izveide Vijciemā”,
kura ietvaros Vijciema pamatskolas internātā
ierīkots
vietējās
amatniecības
centrs
(izremontētas telpas un iegādāts inventārs).
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2019. gadā uzsākta Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.-2020.
gadam
apakšpasākuma
“Darbību
īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības
stratēģiju”
projekta
“Pa
Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu
pēdām”
īstenošana. Projekta mērķis ir
sniegt aktīvas, interesantas, dabas izzinošas
un kvalitatīvas atpūtas iespējas vietējiem
iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un
visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai"
teritorijā, izvietojot dabas takā "Lustiņdruva"
piecus oriģinālus vides objektus. Sekmēt
iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu
izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju
atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu
uz novadu centriem.
2019. gadā uzsākta Latvijas Lauku attīstības
programmas
2014.-2020.
gadam
apakšpasākuma
“Darbību
īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” projekta “Atpūtas un
rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu
pagastā”
īstenošana. Projekta mērķi:
Veicināt izklaides, sporta, atpūtas un tūrisma
attīstību Kārķu pagastā, Valkas novadā un
visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai"
teritorijā, izveidojot piemērotu infrastruktūru
un
izbūvējot
mūsdienīgu,
drošības
standartiem atbilstošu atpūtas un rotaļu
laukumu. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves
un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt
iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un
neaizplūšanu
uz
novadu
centriem.
Nodrošināt labiekārtotās infrastruktūras
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RV2 U4

Iegādāties
nepieciešamo
aprīkojumu un
labiekārtot kultūras
iestāžu apkārtējo
teritoriju

RV2 U5

Attīstīt un pilnveidot
muzeja darbību

objekta
pieejamību
visiem
pagasta
iedzīvotājiem, īpaši bērniem vecumā no 3 līdz
15 gadiem.
Sadarbībā ar Kārķu pagasta biedrību
„Ugunspuķe”, 2015.gadā izbūvēta Dabas
koncertzāle (brīvdabas estrāde) Kārķos,
lai pilnveidotu un dažādotu iedzīvotāju brīvā
laika pavadīšanas iespējas un veicinātu
Kārķu pagasta kultūras un tūrisma objektu
daudzveidību.
2018. gadā ar Kārķu pagasta biedrību
„Ugunspuķe”, tika pilnveidota esošā Dabas
koncertzāle
Kārķos
projekta
“Kārķu
pagasta
Dabas
koncertzāles
labiekārtošana” ietvaros, lai varētu uzstādīt
transformējamas dekoratīvās sienas, veikt
ārējo sienu apdari un uzstādīt notekūdeņu
sistēmu; papildus tika iegādāti saliekamie
krēsli (30 gab.) un galdi (6 gab.) masu
pasākumiem; izgatavotas un koncertzāles
teritorijā izvietotas dekoratīvas puķu kastes
(8 gab.) un iegādāta portatīva akustiskā
sistēma ar mikrofoniem.

Valkas
novadpētniecības
muzejā
2017.gadā, Latvijas valsts simtgades
programmas ietvaros, izveidota ekspozīcija
"Valka - Latvijas neatkarības
šūpulis". Ekspozīcija iekārtota ar Latvijas
Republikas Kultūras
ministrijas, Valsts Kultūrkapitāla fonda un
Valkas novada domes finansējumu
(kopējais finansējums EUR 61710).

Pēc tautas namu rekonstrukcijas darbu
uzsākuši dažādi pašdarbības kolektīvi
(sieviešu ansamblis, līnijdeju kolektīvs,
amatieru teātri, tautas deju kolektīvi
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.
Labiekārtot muzeja teritoriju
(āra
apgaismojuma
rekonstrukcija, bruģakmens
ieklāšana gājēju celiņā).
Muzeja krātuves iekārtošana
Valkā,Semināra ielā 27 A.
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RV2 U6

Izveidot
multifunkcionālas
izstāžu zāles

RV2 U7

Attīstīt un pilnveidot
bibliotēku darbību

2018. gadā īstenots projekts ar VKKF
finansējumu
“No
lasītprasmes
līdz
lasītpriekam bibliotēkā “, kas 3 semināros
sniedza bibliotekāriem ieskatu par Montesori
pedagoģijas virziena metodiku lasītprasmes
attīstīšanā.
13 novada ģimenes piedalījās LNB Atbalsta
biedrības
projektā
“Grāmatu
starts”lasīšanas
veicināšanas
programma
pirmskolas vecuma bērniem.

RV2 U8

Veidot
konkurētspējīgas
kultūras un radošās
industrijas

Plānotā Valkas pagasta Saieta nama
„Lugažu
muiža”
bēniņu
telpas
pārveidošana par izstāžu zāli netiek
realizēta, jo tika konstatēta telpu
neatbilstība paredzētajam mērķim.
2015.gadā Valkas centrālajā bibliotēkā
tika uzstādīta jauna publiski pieejama
A3
daudzfunkcionālā
iekārta
(kopētājs), bezvadu rūteris un 5 datori
ERAF projekta “Publiskie interneta
pieejas punktu attīstība Valkas novadā”
ietvaros. Publiskie interneta pieejas
punkti papildināti ar jauniem datoriem
Turnas bibliotēkā, Omuļu, Valkas
pagasta Lugažu muižā, Vijciemā un
Zvārtavā (Luturskolā).

2019. gadā īstenots projekts ar VKKF
finansējumu “Dzeja bez robežām un valodas
barjeras. Valkas novada Dzejas dienas
2019”.
Sadarbībā ar biedrību “Spriņģi” 2016.2017.gadā
īstenots
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projekts “Tautastērpu un karoga
izgatavošana VPDK "Spriņģi"” LEADER
programmā. Projekta
ietvaros
iegādāts
Valkas novada tautas tērpu komplekts
Valkas pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvam "Spriņģi".
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākums “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” projekts
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RV2 U9

RV2 U10

RV2 U11

Veidot radošas
teritorijas (radošu un
ekonomiski aktīvu
cilvēku piesaiste) un
nodrošināt kultūras
pakalpojumu
pieejamību
Nodrošināt efektīvu
kultūrizglītības
pakalpojumu
pieejamību

Saglabāt un attīstīt
kultūras kapitālu un
iedzīvotāju radošumu,
sabiedrībai

“Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu
tautas nama deju kolektīviem”, kura
ietvaros iegādāts tautas tērpu komplekts
Kārķu tautas nama deju kolektīviem
“Medneši” un “Lustiņdancis”.
Notikuši 6 semināri par radošās industrijas
izveidi Valkas novadā.

2019. gadā sadarbībā ar biedrību “Radošā
grupa “Lugaži”” īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" projekts “Aušanas
aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu
aušanas
pulciņam
un
Valkas
rokdarbnieču kopai “Vijums””. Projekta
ietvaros iegādātas platās sviru stelles ar
aprīkojumu, aušanas darbarīki un rombveida
pakaramie izstādes darbu iekārtošanai.
Projekta
attiecināmās
izmaksas
2621.80EUR. Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums ir 90 % no
attiecināmajām izmaksām jeb 2359.62 EUR
un Valkas novada domes līdzfinansējums
262.18 EUR.
Biedrība „Atbalsts Valkai”, sadarbībā ar
Valkas novada domi 2015.gadā ieviesa
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas

Plānots ieviest LEADER
līdzfinansētus projektus.
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līdzdarbojoties kultūras
procesos

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
projekta „Tautas tērpu iegāde Valkas
pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju
kolektīviem”.
Biedrība
"Vijciema
Jauniešu
dome"
sadarbībā ar Valkas novada domi ieviesa
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
projekta „Tautas tērpu un folkloras
instrumentu iegāde Vijciema pagasta
jauniešu pašdarbības kolektīviem”.

RV2 U12

Veidot kultūras iestāžu
darbību pēc mūsdienu
menedžmenta
principiem

Sadarbībā ar Valkas ģimnāzijas vecāku
biedrība 2019.-2020. gadā īstenots Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.
gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju" projekts “Tautas
tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un
jauniešu tautas deju kolektīviem”, kura
ietvaros iegādātas trūkstošās tautas tērpu
daļas
Valkas
pilsētas
bērnu
TDK
"Vainadziņš" un jauniešu TDK "Vendīgs".
Apstiprināta Valkas novada Kultūras
attīstības programma 2016-2022.
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2016. gada martā tika veikta Valkas novada
Izvērtēt darbību un
iedzīvotāju
aptauja
“Valkas
novada
sniegt priekšlikumus
iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība.”
kopīgajā Valkas
novada kultūras
nozares attīstības
kontekstā gan
pašvaldības, gan valsts
mērogā
RV2 U14 Ieviest kultūras iestāžu
Apstiprināta Valkas novada Kultūras
attīstības programma 2016-2022.
darbībā ilgtermiņa jeb
stratēģiskās
plānošanas
pamatprincipus
Pasākums 3:Sporta iespēju attīstība
RV3: Sporta infrastruktūras un resursu attīstība
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV3 U1
Vairākus gadus sadarbībā ar Valgas
Veicināt vietēja un
pašvaldību tiek organizēts Pāvela Loskutova
starptautiska līmeņa
sadarbību sporta norišu skrējiens, lielais labdarības robežtirgus
strītbola turnīrs, Valgas – Valkas triatlons,
organizēšanā dažādos
Pedeles upes laivu rallijs, masu skrējiens
sporta veidos
“Valga - Valka” un starptautiskais “Valkas Valgas” futbola turnīrs. No 2015.gada notiek
“Neiespējamais skrējiens”.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības
programmas
Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros 2007.-2013. gadam projekts „Esi
aktīvs sportā visās trijās valstīs”. Projekta
mērķis: Veicināt sadarbību starp Valkas
(Latvija),Valgas
(Igaunija)
un
Novodevyatkino (Krievija) sporta komandām
volejbolā, futbolā un florbolā, organizējot
kopējas sporta sacensības, uzlabojot
florbola, volejbola un futbola resursu bāzi,
RV2 U13

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu

Nākotnē plānotās aktivitātes
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RV3 U2

RV3 U3

RV3 U4

Veidot jaunus sporta
laukumus un
skriešanas/slēpošanas
trases, BMX trasi,
šķēpa mešanas
sektoru
Uzturēt un efektīvi
izmantot esošo sporta
infrastruktūru

Veikt pasākumus visu
vecuma iedzīvotāju
iesaistīšanai aktīvā
sporta dzīvē

iegādājoties sporta inventāru un formas
spēlētājiem.
Valkas pilsētā izveidoti četri pludmales
volejbola laukumi, savukārt Vijciema pagastā
izveidoti 2 jauni smilšu volejbola laukumi,
smilšu volejbola laukumi Kārķos un Valkas
pagastā,
Ērģemes pagastā – petanga
laukums.
Atjaunota Valkas ģimnāzijas sporta zāles
grīda.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) projekta „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai Valkas novada Bērnu –
jaunatnes sporta skolas sporta zālē”
ietvaros 2015.gadā rekonstruēta sporta zāle
Valkā, Varoņu ielā 35B, uzlabojot ēkas
energoefektivitāti. Papildus veikti arī ēkas
iekštelpu remontdarbi un sporta inventāra
atjaunošana.
Atjaunotas vingrošanas iekārtas mežā aiz
Varoņu ielas dzīvojamajām mājām.
No 2017. gada tiek īstenots darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”9.2.4.
specifiskā atbalsta
mērķa
„Uzlabot
pieejamību veselības
veicināšanas
un
slimību
profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” projekts “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā”, kura ietvaros
visi Valkas novada iedzīvotāji, jo īpaši
teritoriālās,
sociālās
atstumtības
un

2017.gadā pie Ērģemes pamatskolas
veikta sporta laukuma labiekārtošana
(skrejceļš,
futbola
laukums,
tāllēkšanas bedre u.c.).
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RV3 U5

Veicināt starptautisko
sadarbību un organizēt
starptautiska mēroga
pasākumus

RV3 U6

Veicināt masu sporta
attīstību

RV3 U7

Motivēt uz jauniem
sasniegumiem labākos
un aktīvākos sportistus
Nodrošināt sporta
klubu un individuālo
sportistu izaugsmi un
attīstību

RV3 U8

nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas, var iesaistīties dažādās fiziskās
aktivitātēs, lekcijās, praktiskās nodarbībās
u.tml. Plānots, ka projekts ilgs līdz
2023.gadam.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības
programmas
Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
2007.-2013. gadam projekta „Be good at
sport”, ELRII-227 ietvaros tika iegādāts
inventārs un sporta formas un uzsākta
sadarbība starp Valgas un Novoedevjatkino
(Krievija) jauniešu futbola, volejbola un
florbola komandām, kura turpinās.
6 x gadā notiek “Optimists”, kur pēdējos
divos gados blakus skrējējiem, piedalās arī
nūjotāji. Skrējiens “Optimists” ir kļuvis
populārs arī jau Valgas iedzīvotāju vidū un ik
gadus palielinās dalībnieku skaits no
Igaunijas.

Populāra novadā kļuvisi petanka spēle.
Sporta klubs "Petanks Ērģeme" Latvijas
petanka sporta federācijas 2017.gada
licences ir nokārtojuši 14 ērģemieši.

Skrējienā “Optimists” plānots
vairāk piesaistīt arī pagastu
iedzīvotājus.

Popularizēt petanka spēli visu novada
iedzīvotāju vidū, jo šis sporta veids
prasa nelielus finansiālus ieguldījumus
un ir pieejams visām vecuma un
dzimuma grupām.

Sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs “Petanks
Ērģeme”” 2019. gadā uzsākta ELFLA
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” projekta
“Petanka sporta centra labiekārtošana
Ērģemes pagastā” īstenošana. Projektu
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plānots realizēt Ērģemes pag., “Ērģemes
veikals”, kur atrodas iekštelpu petanka
sporta centrs. Projekta ietvaros plānots
nomainīt esošos logus un durvis pirmā stāva
telpām. Veikt kosmētisko remontu un salabot
jumta segumu ēkas daļai, zem kuras atrodas
petanka laukumi. Papildus ir plānots uzstādīt
infrasarkano staru sildītāju, lai varētu apsildīt
iepriekš minēto telpu.
2019.
gadā
līdzfinansēts
biedrības
“Vijmalieši”
Latvijas
Lauku
attīstības
programmas 2014. - 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekts
“Brīvā
laika
pavadīšanai
paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”,
kura ietvaros iegādātas hokeja sporta formas
hokeja komandai "Vijciems", kurā spēlē
spēlētāji ne tikai no Vijciema pagasta, bet arī
no visa Valkas novada.
RV3 U9

Nodrošināt, lai ikviens
novada iedzīvotājs var
nodarboties ar
fiziskajām aktivitātēm
vai sporta veidiem

RV3 U10

Sekmēt jauno sportistu
meistarības pilnveidi

2017.gada pavasarī atvērts āra
trenažieru laukums Valkas pilsētā, kas
paredzēts dažādām vecuma un
dažādas
sagatavotības
grupām.
Trenažieru
laukums
noklāts
ar
gumijotu virsmu un laukumā paredzēti
pieci dažādi trenažieri dažādām
muskuļu grupām - pievilkšanās stienis
trīs dažādos augstumos, līdztekas, divi
soliņi un neliels bērnu rotaļu laukums.
2019. gadā darbu sāka VEF basketbola
akadēmija Valkā. Akadēmijas audzēkņu
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komanda spēlē LBL 2 turnīrā, bet labākie –
kaldinās meistarību arī profesionālajā
komandā Valga/Valka Latvijas un Igaunijas
apvienotajā basketbola līgā. Pašlaik VEF
basketbola akadēmijā darbojas 20 jaunieši.
RV3 U11

Piesaistīt kvalificētus
speciālistus

Profesionālā basketbola komanda
Valga/Valka, kas spēlē Latvijas un
Igaunijas apvienotajā basketbola līgā.

Pasākums 4: Jaunatnes politika (darba ar jaunatni attīstīšana)
RV4: Sekmēt jauniešu dzīves kvalitāti, radot vidi viņu izaugsmei, līdzdalībai, kā arī drošai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Pilnveidot darba ar jaunatni
infrastruktūru un iesaistīto personu kompetenci, veicinot jauniešiem pieejamo pakalpojumu kvalitāti
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa Darbības kas netieši ietekmē/veicina Nākotnē plānotās aktivitātes
UZDEVUMI
sasniegšanu
mērķa sasniegšanu
RV4 U1
Valkas novada dome ir iesaistījusies
Veicināt Bērnu un
Jaunatnes
starptautisko
programmu
jauniešu nodarbinātību
aģentūras (JSPA) projektā „PROTI un
vasaras periodā
DARI!”, kas tiek īstenots darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt
un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās,
nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir
veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas
pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts
izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā
īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām,
kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības
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RV4 U2

Veicināt bērnu un
jauniešu ārpusstundu
aktivitāšu nodarbības

stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas
laiks no 2016. līdz 2020. gadam.
Realizēts
projekts
“Multifunkcionāla
jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”,
kas
ir
LATVIJAS
UN
ŠVEICES
SADARBĪBAS PROGRAMMAS „Atbalsts
jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai
mazattīstītos
reģionos”
aktivitātes
„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu
centru izveide” apakšprojekts, sadarbībā ar
Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūru (JSPA). Projekta vispārējais mērķis
ir veicināt jauniešu iniciatīvu Valkas novadā.
Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra
izveide būtiski uzlabotu Valkas novada
piedāvājumu klāstu, jauniešiem brīvajā laikā
būs sniegta iespēja līdzdarboties, izglītoties
vai vienkārši atpūsties, un tas viss būs
iespējams vienā ēkā. Iespēja tikties ar
sociālajiem pedagogiem, pārnakšņot hostelī,
ja ir radušās problēmas mājā, vai vienkārši,
ja nav citu iespēju, kur palikt pēc
pasākumiem. Projekta ietvaros ir plānots
izvedot Jauniešu iniciatīvu centru Valkas
pilsētā, restaurējot un atjauninot bijušās
Valkas telegrāfa telpas, pielāgot šīs telpas
jauniešu iniciatīvu centra vajadzībām,
sakārtojot telpas 299,9 m2 platībā, izveidot
pandusu pie galvenās ieejas, iegādāties
aprīkojumu
centra
vajadzībām,
kas
nepieciešamas
centra
darbības
nodrošināšanai, un nodrošināt centra
ilgtspējīgu darbību. Pašvaldībai tiešā
sadarbība, realizējot projektu, ir ar JSPA.
Projekta realizācijas termiņš ir no 2015. gada
30. novembra līdz 2016. gada 31.
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RV4 U3

Pilnveidot brīvā laika
jēgpilnas pavadīšanas
iespējas

decembrim.
Kopējais
pieejamais
finansējums ir 137 328,59 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums ir 34 658,42 EUR.
Sadarbībā ar biedrību “Jauniešu klubs
“Pēda”” sagatavots un 2017. gadā tiks
ieviests Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Esi
kustīgs un lustīgs Valkā”. Projekts tiks
īstenots no 2016. gada 26. septembra līdz
2017. gada 28. aprīlim. Projekta ietvaros
paredzēts izveidot āra trenažieru laukumu
Valkas pilsētā, kas paredzēts dažādām
vecuma un dažādas sagatavotības grupām.
Trenažieru laukums tiks noklāts ar gumijotu
virsmu un laukumā paredzēti pieci dažādi
trenažieri dažādām muskuļu grupām pievilkšanās stienis trīs dažādos augstumos,
līdztekas, divi soliņi un neliels bērnu rotaļu
laukums. Projekta kopējās izmaksas ir EUR
16422,12, kur 90% jeb EUR 14779,91 no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums
un 10% jeb EUR 1642,21 ir Valkas novada
domes līdzfinansējums.

2020.gadā biedrība “Radošā
grupa “Lugaži”” plāno
iesniegt projekta pieteikumu
LEADER 2.2.rīcībā: Telpu un
vietu iekārtošana, un
aprīkošana ar inventāru brīvā
laika nodarbībām.
Animācijas pulciņa
aprīkojuma iegāde. Plānotais
finansējums 3446.00EUR.

Sadarbībā ar biedrību “Turnava” sagatavots
un 2017. gadā tiks ieviests Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projekts “Ērģemes pagasta sporta
infrastruktūras labiekārtošana”. Projekts
tiks īstenots no 2016. gada 25. augusta līdz
2017. gada 31. martam. Projekta ietvaros
plānotas šādas aktivitātes: izveidot skrejceļu
un ieskrējiena zonu tāllēkšanai ar sintētisko
sporta segumu, izveidot tāllēkšanas bedri,
izlīdzināt futbola laukumu un uzstādīt divus
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soliņus ar atkritumu urnām. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 29969,53, kur 90% jeb EUR
26972,58
no
projekta
kopējām
attiecināmajām
izmaksām
ir
Eiropas
Savienības ELFLA līdzfinansējums un 10%
jeb EUR 2996,95 ir Valkas novada domes
līdzfinansējums.
Sadarbībā ar biedrību “Atbalsts Valkas
ģimenēm” sagatavots un 2017. gadā tiks
ieviests Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Bērnu
rotaļu laukuma 5-12 gadu vecuma
bērniem
izveide” LEADER
programmā. Projektu
apstiprināšanai
ir
virzījusi
biedrība
"Lauku
partnerība
ZIEMEĻGAUJA". Projekts tiks īstenots no
2016. gada 3. oktobra līdz 2017. gada 31.
maijam. Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā
laika pavadīšanas iespējas vietējiem
iedzīvotājiem, labiekārtojot komfortablu,
drošu, atraktīvu un ergonomisku bērnu rotaļu
laukumu Valkā, Ausekļa ielā 44. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas ir 19999,98
EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir
17999,98 EUR jeb 90% no attiecināmajām
izmaksām un Valkas novada dome
nodrošinās līdzfinansējumu 2000 EUR
apmērā jeb 10% no attiecināmajām
izmaksām.
RV4 U4

Pilnveidot atbalsta
sistēmu jaunajiem
vecākiem un jaunajām
ģimenēm novadā

Atbalstīts Valkas novada domes
pieteikums programmā "Remigrācijas
sekmēšanas
pakalpojumi
pašvaldībās". Tiks piesaistīti mentori
latviešu valodas apguvei, lai apmācītu
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sveštautiešus, kas ir dzīvesbiedri
latviešu remigrantiem, kā arī sarīkotu
divus pasākumus remigrantiem, dodot
platformu dalīties pieredzē un veidot
kontaktus ar pašvaldības cilvēkiem.
Tāpat plānots rīkot nometni diasporas
un remigrantu bērniem kopā ar Valkas
novada
līdzīga
vecuma
bērniem/jauniešiem.
RV4 U5

Veicināt izpratni par
neformālās izglītības
un lietderīga brīvā laika
pavadīšanas nozīmi
jauniešu personības
veidošanā

RV4 U6

Attīstīt jauniešu
brīvprātīgā darba
sistēmu un veicināt
jauniešu iesaistīšanos
brīvprātīgā darba
aktivitātēs

RV4 U7

Sekmēt sociālās
atstumtības riskam
pakļauto jauniešu un to

Valkas novada multifunkcionālais jaunatnes
iniciatīvu centrs atklāts 2017. gada 4. janvārī,
Latvijas un Šveices sadarbības programmas
„Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos
vai
mazattīstītos
Latvijas
reģionos”
aktivitātes “Multifunkcionālu jaunatnes
iniciatīvu centru izveide” ietvaros.
Centrs ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13
līdz 25 gadiem saturīgi pavadīt brīvo laiku,
īstenot savas iniciatīvas un neformālus
pasākumus.
Jauniešu centrs veicina dažāda vecuma
jaunatnes integrāciju, savstarpēju sapratni,
neformālās izglītības attīstību, kā arī radošu
darbību un kultūras attīstību jauniešu vidū.
2015.gadā tika izveidots nolikums “jauniešu
brīvprātīgā darba organizēšana Valkas
novadā”, kurā mērķis ir iesaistīt jauniešus
Valkas novada sabiedriskās dzīves norisēs,
uzlabot savu un apkārtējās vides dzīves
kvalitāti, risināt humānās, sociālās un vides
problēmas.
Līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu
Valkas novadā ir noslēguši 22 jaunieši.
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
ir vieta, kur sociālās atstumtības riskam

Popularizēt brīvprātīgo darbu skolās un
iesaistīt vairāk jauniešu.
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RV4 U8
RV4 U9

RV4 U10

RV4 U11

RV4 U12

jauniešu, kuru
dzīvesvieta neatrodas
novada administratīvā
centra tuvumā,
iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātēs
un jaunatnes
organizācijās
Sekmēt starptautisko
sadarbību
Veicināt sadarbību
starp novada
vispārizglītojošām
skolām (formālās
izglītības realizētājām)
un jauniešu
organizācijām
(neformālās izglītības
realizētājām)
Īstenot jauniešu
atkarību profilakses,
reproduktīvās
veselības un veselīga
dzīvesveida
popularizēšanas
pasākumus
Veicināt jauniešu
nodarbinātību,
konkurētspēju un
iekļaušanos pārējā
sabiedrībā
Sekmēt jauniešu
interešu grupu un
nevalstisko
organizāciju (kas atbilst
LR Jaunatnes likumam)

pakļautie jaunieši spēj integrēties
iesaistīties dažādās aktivitātēs.

un

Valkas un Valgas jauniešu tikšanās.
Skolēni projekta dienu ietvaros apmeklē
jauniešu centru, lai iepazītos ar brīvprātīgā
darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējām.

Ir Valkas jauniešu dome, kur aktīvi darbojas
10 jaunieši. Jauniešu domes mērķis ir
veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo
izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs. Kā
arī veicināt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes
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politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek
veidošanos un
attīstītas
diskusijas
par
jauniešiem
līdzdalību jauniešu
aktuālajiem jautājumiem.
aktivizēšanai un
iesaistei sabiedriskajos
procesos. Veicināt
jaunatnes organizāciju
līdzdalību darbā ar
jaunatni Valkas
novadā, stiprinot to
administratīvo
kapacitāti
RV4 U13 Veicināt bērnu un
jauniešu nometņu
organizēšanu un norisi.
Atbalstīt izglītības
iestāžu, nevalstisko un
reliģisko organizāciju
rīkotās nometnes
Pasākums 5:Veselības aprūpe
RV5: Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpe
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV5 U1
Vidzemes
slimnīcā
Valkā
atvērts
Veicināt Neatliekamās
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības
medicīniskās
punkts. Iespēja saņemt valsts apmaksātus
palīdzības (NMP)
otolaringologa (LOR) pakalpojumus, kā arī
pieejamību
kardiologa pakalpojumus.
RV5 U2
Uzstādītas norādes zīmes uz sociālo
Veicināt draudzīgu
dienestu, nakts patversmi, sociālo aprūpes
veselības aprūpes
namu, poliklīniku un probācijas dienestu.
pakalpojumu
Atjaunotas kāpnes, kas ved uz sociālo
pieejamību
dienestu, izveidota uzbrauktuve, kas ir
pielāgota gan cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, gan bērnu ratiņiem.

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu

Nākotnē plānotās aktivitātes

No
2017.gada
dalība
projektā
“Veselības veicināšanas un slimību
profilakses
pasākumi
Valkas
novadā” izstrādē, kurš tika iesniegts
Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo īpaši,
nabadzības un sociālās atstumtības
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riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”
9.2.4.2. pasākumam “Pasākumi
vietējās
sabiedrības
veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”.
Kopējās
plānotās
projekta
attiecināmās izmaksas ir 106585.00
euro.
RV5 U3

Veicināt sadarbību ar
Valgas slimnīcu

Valkas novada iedzīvotājiem ir pieejama
informācija latviešu valodā Valgas slimnīcas
mājas lapā http://www.valgahaigla.ee/lv/ un
arī periodiski tiek sniegta informācija par
pieejamiem
pakalpojumiem
reģionālā
laikrakstā “Ziemeļlatvija”.

Pasākums 6:Sociālie pakalpojumi
RV6: Pieejami sociālie pakalpojumi
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV6 U1
Valkas novada sociālais dienests ir kā
Izveidot
sadarbības
partneris
ESF
projektā
multifunkcionālu
sociālo pakalpojumu
„Vidzemes reģiona mobilais sociālo
centru Valkā
pakalpojumu
Resursu
centrs”
(identifikācijas
Nr.
1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147),
kurš
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,

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu

Nākotnē plānotās aktivitātes
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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 noorganizētas 2 atbalsta
grupas - no psihoaktīvām vielām atkarīgām
personām un atbalsta grupa daudzbērnu un
nepilnām ģimenēm.

RV6 U2

Pilnveidot mājas
aprūpes pakalpojumus

2019. gadā uzsākta 9.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā"
9.3.1.1.
pasākuma
"Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai"
projekta “Sociālo pakalpojumu izveide
Valkas novadā” īstenošana. Projekta
ietvaros tiks izveidoti četri jauni pakalpojumi:
(1) Grupu
dzīvokļu
pakalpojums
pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem (Tālavas iela 33, Valka); (2)
Dienas
aprūpes
centrs
pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem
(Rūjienas iela 3E, Valka); (3) Ģimeniskai
videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2,
Valka); (4) Jauniešu mājas pakalpojums
(Varoņu iela 40, Valka).
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,
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RV6 U3

Piesaistīt Eiropas
struktūrfondu līdzekļus
centru izveidei

RV6 U4

Veicināt sabiedrības
iesaisti sociālo
pakalpojumu
nodrošināšanā (NVO
u.c)

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 darbojas biedrība „Kastanis”, kurā
apvienojušies cilvēki ar īpašām vajadzībām.

2019. gadā uzsākta Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
projekta “Valkas novada pašvaldības
Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju
formējuma veiktspējas uzlabošana”
īstenošana. Projekta mērķis ir palielināt
lauku
iedzīvotāju
drošību
un
aizsardzību nelaimes gadījumā, kā arī
veicināt sabiedrības iesaistīšanos
vietējās brīvprātīgās sabiedriskās
aktivitātes tā veicinot pašapziņu par
drošības
nozīmību
partnerības
teritorijā. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā
dzīves un darba vietu izvēlēties laukus,
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nodrošinot
drošu
vidi
pagasta
iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir
plānots veikt logu un durvju nomaiņu
DEPO ēkai, kā arī iegādāties
apkures katlu
un
ugunsdzēsības
inventāru
(šļūtenes, spiedvada
atslēgas, šļūteņu turētājus, stobrus,
ūdens
savācējus,
spiedvadus,
darba apģērbu (ķiveres un cimdus),
kaprona trosi, degvielas kannas,
ķēdes motorzāģi u.c.).
Pasākums 7:Nodarbinātība
RV7: Darbaspējīgo vecuma cilvēku nodarbinātības veicināšana
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV7 U1
3.3.1. SAM ietvaros īstenotā projekta ideja:
Veicināt
uzņēmējdarbības
Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Valkas pilsētā (Meža ielas pārbūve un
attīstību
Parka ielas seguma atjaunošana (1.kārta)).
5.6.2. SAM ietvaros īstenotas projektu idejas:
“Ražošanas
teritorijas
izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”
(Ražošanas teritorijas izveidošana Varoņu
ielā 37A, 39A, Valkā un Parka ielas seguma
atjaunošana
(2.kārta)),
“Degradētās
teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības
attīstībai”
(Ražošanas
teritorijas
izveidošana īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā un
piebraucamā ceļa izbūve īpašumā Cepļa
pļavas, Valkā) un “Ražošanas teritorijas
izveidošana
atjaunojot
degradēto
teritoriju Kārķu pagastā” (Ražošanas
teritorijas izveidošana īpašumā “Zaļkalni”,
Kārķu pagasts, Valkas novads).

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu
No 2017. gada 1.augusts līdz 2019.
gada 30.jūlijs īstenots INTERREG
Igaunijas
–
Latvijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014 – 2020
projekts “Pārrobežu darba tirgus
integrācijas
un
nodarbinātības
veicināšana”. Projekta mērķi: Veicināt
pārrobežu reģionu darba meklētāju un
darba devēju pārliecību par viņu spēju
atrast attiecīgi piemērotu darbu vai
darbinieku.
Veicināt
pārrobežu
integrāciju
darba
tirgū
un
nodarbinātības iespējas, nodrošinot un
uzlabojot labāku kvalitāti informācijas
piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot
kopīgas nodarbinātības un apmācības,
un attīstot konsultāciju pakalpojumus.
Projekta aktivitātes: pētījums par
pārrobežu
darbaspēka
mobilitāti,
pasākumi darba devējiem (ValgasValkas uzņēmēju

Nākotnē plānotās aktivitātes
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2018. gadā tika īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākums 19.2 "Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" projekts “Vietējo
produktu tirdzniecības vietu izveidošana
Valkas novadā”, kura ietvaros iegādāti 3
tirgus namiņi – kioski.

RV7 U2

Radīt labvēlīgu vidi
uzņēmējdarbības
uzsākšanai

2019. gadā uzsākta Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas 2014 –
2020 projekta “No hobija uz biznesu –
uzņēmējdarbības attīstība
Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā”
īstenošana. Projekta mērķis ir aktivizēt
mājražotājus
un
amatniekus
uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot
pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas,
kontaktbiržas, izglītojošus seminārus –
diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju
saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai
savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos
Latvijā un Krievijā.
Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību
Valkas novadā!” ietvaros 2016. gadā tika
atbalstītas 8 projektu idejas, 2017. gadā - 7,
2018. gadā - 5 un 2019. gadā 7 projektu
idejas
Saistošie noteikumi „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Valkas novadā”:
Jaunizveidotiem
uzņēmumiem,
komersantiem, saimnieciskās darbības
veicējiem par ēkām – divus gadus pēc
uzņēmuma
vai
komercdarbības
izveidošanas un ražošanas uzsākšanas

brokastis, igauņu valodas apmācības,
darbinieku kvalifikācijas
celšanas
apmācības,
u.tml.
pasākumi),
pasākumi
darbiniekiem un
darba meklētājiem (semināri par
uzņēmējdarbības
uzsākšanu,
pārrobežu
nodarbinātību,
igauņu
valodas apmācības u.tml.).

Grantu
programmai
“Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ir
plānots, ka novada dome katru gadu
izdalīs budžeta līdzekļus: 2016. gadā
1000 EUR, 2017., 2018. un 2019. gadā
5000 EUR.
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RV7 U3

Iesaistīt darba tirgū
sociālā riska grupu

RV7 U4

Radīt atbilstošas un
elastīgākas
pārkvalificēšanās
iespējas

RV7 U5

Izveidot jauniešu
interesēm un
vajadzībām atbilstošas
informācijas sistēmas
Veicināt jauniešu
nodarbinātību

RV7 U6

Valkas novadā, ja ražotnē gada vidējais
strādājošo skaits ir ne mazāks, kā 3
strādājošie, 50 % apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts
„Darba
praktizēšana
ar
stipendiju
pašvaldībās”.

INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014 – 2020 projekta “Pārrobežu
darba
tirgus
integrācijas
un
nodarbinātības
veicināšana”
pasākumi darba meklētājiem.
INTERREG Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas
2014 – 2020 projekta “Pārrobežu
darba
tirgus
integrācijas
un
nodarbinātības
veicināšana”
pasākumi darba meklētājiem.

Prioritāte 2: Sakārtota novada infrastruktūra un pakalpojumi
Pasākums 8:Transporta infrastruktūra
RV8: Attīstīta transporta infrastruktūra un efektīva tās izmantošana, kvalitatīvu autoceļu nodrošināšana
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa Darbības kas netieši ietekmē/veicina
UZDEVUMI
sasniegšanu
mērķa sasniegšanu
RV8 U1
2016.gadā ir uzsākta tranzīta ielas
Sakārtot tranzīta
Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no
kustību Valkas pilsētā
pilsētas robežas līdz Zemgales ielai
rekonstrukcija, šī posma pārbūve tika
iekļauta Valsts autoceļu pārvaldīšanas,
uzturēšanas
un
atjaunošanas

Nākotnē plānotās aktivitātes
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finansēšanas
plānā
2016.
–
2018.gadam un tiek finansēta no valsts
budžeta programmas „Valsts autoceļu
fonds”. Būvdarbus veic SIA “RERE
Vide 1”. Plānotās būvdarbu izmaksas ir
EUR 1 796 279 (bez PVN).
RV7 U2

RV7 U3

Palielināt melnā
seguma autoceļu
īpatsvaru Valkas
novadā
Uzlabot satiksmes
drošību

Valkas pilsētā Viestura ielā veikta asfalta
seguma nomaiņa un izbūvēta ietve.
Pārbūvēta Meža iela.
Uzsākts darbs pie projektu izstrādes valsts
un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu
konkursam. 2015.gada 21.oktobrī kopīgi ar
uzņēmējiem tika spriests par novadā
prioritāri pārbūvējamiem grantsceļiem.
Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu,
posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales
ielai pārbūve.

Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020.
gadam
pasākuma
"Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos" projekts
“Valkas novada grantsceļu bez cietā
seguma pārbūve”. Projekta ietvaros
2017. gadā pārbūvēti grants ceļi:
"Pedele - Ķeizarpurvs" - 1,34 km (tai
skaitā atjaunojamā seguma platība 145
kv.m.), "Tūži - Stimperi" - 2,06 km,
"Arnieki - Meiši" - 1,3 km, "Priedītes Vīciepi" - 0,103 km (tai skaitā 194
kv.m.asfalta
seguma
platība),
"Akmentiņi - Liepkalni" - 0,45 km (tai
skaitā 156 kv.m. asfalta seguma
platība).
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–
2020.
gadam
pasākums
"Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos"
projekts “Grants ceļu bez cietā
seguma pārbūve Valkas novadā”.
Projekta ietvaros 2019.-2020. gadā
pārbūvēti grants ceļi: "Liepiņas –
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RV7 U4

Izbūvēt veloceliņus

RV7 U5

Saglabāt sabiedriskā
transporta
pakalpojuma
pieejamību

Dzelzītes" – 1 km, "Sprīdīši – Roņi" – 1
km, "Žūri – Skripsti – Sūbri " - 1
km, "Mierkalns-Būdas" – 2 km.
Veloceliņš tiks izbūvēts Rīgas ielā gar
pārbūvējamo tranzīta maršruta posmu.
Reģionālos starppilsētu un reģionālos
vietējās nozīmes maršrutus Valkas novadā
apkalpo SIA „VTU Valmiera”. Sabiedriskā
transporta maršrutu tīkls tiek saglabāts un
Valkas novada dome ir vairākkārtīgi lūgusi “
Valsts autoceļu direkcijai” un Vidzemes
plānošanas reģionam sniegt atbalstu jauna
maršruta Gaujiena – Valka izveidei, kā arī
nodrošināt iespēju nokļūt Valkā no Rīgas rīta
pusē.

Pasākums 9:Vides infrastruktūra
RV9: Attīstīta kvalitatīva vides infrastruktūras pieejamība un izmantošana
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV9 U1
Notiek iedzīvotāju aktivizēšana, lai veicinātu
Uzlabot sabiedrisko
pieslēgšanos projektu ietvaros izbūvētajiem
pakalpojumu
pieejamību nodrošinot ūdensvadiem Valkas novadā:
kvalitatīvu
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
ūdenssaimniecību
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Valkā,
II
kārta”
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016).
Ietvaros 2011/2014.gadā tika izbūvēti jauni
11260 m ūdensapgādes tīklu, 8790 m
sadzīves kanalizācijas tīklu, 490 m
kanalizācijas spiedvada, pārbūvēti 6850 m
sadzīves kanalizācijas, 360m kanalizācijas
spiedvada un 5000 m ūdensapgādes tīklu.
Ierīkotas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas un
tamponēts viens artēziskais urbums.
Izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas Valkā.

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu

Nākotnē plānotās aktivitātes
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ERAF
līdzfinansētā
projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Valkas
novada Kārķu ciemā, 2. kārta” (Nr.
3DP/3.4.1.1.0./13/APIA/CFLA/121) ietvaros
2014.gadā kopumā tika pārbūvēti 1319.3 m
ūdensapgādes un 728.9 m kanalizācijas tīklu
(ieskaitot spiedvadus). Pārbūvētas tika arī 2
kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un
esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
ERAF
līdzfinansētā
projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Valkas
novada Ērģemes pagasta Ērģemes
ciemā”
(Nr.
3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/120) ietvaros
2014.gadā kopumā tika izbūvēti 2265.2 m,
bet pārbūvēti 674.7 m ūdensapgādes un
izbūvēti 1164.6 m, bet pārbūvēti 845 m
kanalizācijas tīklu (ieskaitot spiedvadus).
Projekta ietvaros veica arī esošā artēziskā
urbuma „Skola” pārbūvi un ierīkotas 3
kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu
pārsūknēšanai.
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas
iespējas”
projekts
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Valkā, III kārta”. 2018. gadā tika
pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās
Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī,
Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu,
Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti
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RV9 U2

Izveidot un uzturēt
rekreācijai
izmantojamo ūdens
resursu infrastruktūru

RV9 U3

Palielināt atkritumu
šķirošanas iespējas
Labiekārtot dzīvojamo
rajonu teritorijas un
daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmus

RV9 U4

kanalizācijas pašteces tīkli 3171m apjomā,
spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā,
bet ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā.
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas
līdzfinansētā
projektā
„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”
(Riverways) ietvaros ir labiekārtotas divas
atpūtas vietas Gaujas upes krastos Valkas
novadā (atpūtas vietā autoceļa Valka – Vireši
kreisajā pusē aiz Gaujas tilta - uzstādīta
piknika nojume ar galdu un soliem,
informatīvais
stends,
atkritumu
urna,
ugunskura vieta un atpūtas vietā "Vekši" piknika nojume ar galdu un soliem, atkritumu
urna, ugunskura vieta, tualete).
Projekta „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā”
labiekārtots Tālavas ielas 3, Raiņa ielas 12 A
un Rīgas ielas 16 māju pagalms: .Projekta
ietvaros nojaukta bijušās veļas žāvētavas
betona pamatus, tai vietā izveidojot zaļo zonu
– iestādot daudzgadīgos krūmiņus/kociņus
un izveidojot zālāju, uzstādītas piecas videi
draudzīgās LED pagalma apgaismojuma
lampas, uzstādīti velosipēdu novietošanas
statīvi 5 riteņiem.
Eiropas
Savienības
Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
rīcības „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās

Radīt iespēju Valkas novada
iedzīvotājiem aktīvi pavadīt
brīvo laiku, pilnveidojot un
dažādojot sporta un brīvā
laika pavadīšanas aktivitātes.

Sadarbībā ar ZAAO uzstādīt atkritumu
šķirošanas tvertnes.
2017.gadā tiks Īstenota rotaļu laukuma
Valkā, Ausekļa ielā 44 iekārtošanas
2.kārta, plānots atjaunot un / vai ierīkot
bērnu rotaļu laukumus Valkas pilsētas
un
pagastu
dzīvojamo
rajonu
teritorijās.
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RV9 U5

Veikt kapu
labiekārtošanas
darbus

RV9 U6

Veidot teritorijas, kas
piemērotas brīvdabas
pasākumu rīkošanai

RV9 U7

Uzstādīt vienotas
norādes zīmes, afišu
stendus

RV9 U8

Attīstīt publiskā
interneta pieejas
punktus

infrastruktūras ierīkošana un pilnveidošana
vietējiem iedzīvotājiem” projekts „Bērnu
rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā”,
kura ietvaros pilnveidotas brīvā laika
pavadīšanas
iespējas
vietējiem
iedzīvotājiem, ierīkojot komfortablu, drošu,
atraktīvu un ergonomisku bērnu rotaļu
laukumu Valkā, Ausekļa ielā 44 (1 kārta).
Izbūvēts gājēju tilts pār Pedeles upi Valkā
Varoņu ielas dzīvojamo māju rajonā.
Valkas pilsētā labiekārtoti Cimzes un Meža
kapi. Zvārtavas pagastā Aumeisteru kapi.
Valkas pagastā Stoķu kapu kapličai
nomainīts jumts.
Kārķu pagastā izbūvēta brīvdabas estrāde.

2020.gadā tiks izbūvēts laukums
pasākumu organizēšanai pie Valkas
autoostas INTERREG Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības
programma 2014 – 2020 projekta
„Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība” ietvaros.

Vijciema pagastā estrādes
būvniecība

Projekts “Informatīvo
norāžu
staba
uzstādīšana Vijciemā” tiks īstenots laikā no
2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30.
jūnijam. Projekta ietvaros tiks uzstādīts
pirmais informatīvais norāžu stabs "Čiekurs"
vienota Vijciema tēla veidošanai un tūrisma
pakalpojuma uzlabošanai Valkas novadā, un
visā AAA “Ziemeļgauja” teritorijā.
2015. gada 22. aprīlī ir noslēdzies projekts
„Publisko interneta pieejas punktu
attīstība
Valkas
novadā”,
projekta
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/014.
Projekta realizācijas rezultātā tika izveidoti
10 jauni PIPP un pilnveidoti 10 esošie PIPP.
Jaunie un esoši PIPP tika aprīkoti ar dažādu

39

VALKAS NOVADA DOME
datortehniku, projekta ietvaros tika iegādāta
datortehnika
ar
nepieciešamo
programmatūru (29 gab.), monitori (29 gab.),
daudzfunkcionālās iekārtas ar A3 formātu
(krāsainās) (2 gab.), daudzfunkcionālās
iekārtas ar A3 formātu (melnbaltās) (5 gab.),
bezvadu tīkla iekārtas (19 gab.) un izveidots
interneta tīkls ar bezvada tīkla iekārtu (1 gab.)
Pasākums 10:Izglītības infrastruktūra
RV10: Attīstīta un kvalitatīva dažādu veidu izglītība Valkas novadā
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV10 U1
Ar ERAF
līdzfinansējumu
2015.gadā
Labiekārtot un
pabeigta Valkas ģimnāzijas ēka Ausekļa ielā
renovēt izglītības
5 un Valkas BJSS zāles siltināšana.
iestādes
Ar Valkas novada domes finansējumu veikti
iekštelpu remonti, kā arī jumta nomaiņa
(Kārķu pamatskolā) un citi darbi visās novada
skolās.
2019. gadā veikti Valkas novada Bērnu un
jauniešu centra “Mice” (Semināra iela 27)
ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas
darbi. Atjaunošanas darbos ietilpa ēkas
jumta seguma nomaiņa, bēniņu pārseguma
siltināšana,
pasīvo
zibensaizsardzības
sistēmu nomaiņa, vēdināšanas skursteņu
atjaunošana/apdare, esošo koka logu
nomaiņu pret PVC logiem, ieejas durvju
nomaiņa, aizsardzības jumtiņu izbūve virs
ieejas durvīm un citi darbi.
2018.-2019. gadā īstenots 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” projekts “Vispārējās
izglītības
iestāžu
mācību
vides
uzlabošana
Valkas
Jāņa
Cimzes
ģimnāzijā”, kura ietvaros izremontētas un

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu
2016.gadā tika izstrādāti divi Ēku
energoauditu pārskati un iesniegti
projekta ideju koncepti darbības
programmai
"Izaugsme
un
nodarbinātība"
4.2.2.
specifiskā
atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām
sekmēt
energoefektivitātes
paaugstināšanu un AER izmantošanu
pašvaldību ēkās": „Energoefektivitātes
paaugstināšana Valkas novada bērnu
jauniešu centra "Mice" ēkai” un
„Energoefektivitātes paaugstināšana
Valkas novada administrācijas ēkai”.
Projektu mērķis bija samazināt
primārās enerģijas patēriņu, sekmējot
energoefektivitātes paaugstināšanu un
pašvaldības izdevumu samazināšanos
par siltumapgādi, veicot ieguldījumus
Valkas novada domei piederošās
ēkās, atbilstoši pašvaldības attīstības
programmā noteiktajām prioritātēm.
Šajā programmas kārtā projekta idejas
atbalstu neguva, bet tiek izskatītas

Nākotnē plānotās aktivitātes

40

VALKAS NOVADA DOME

RV10 U2

RV10 U3

Uzlabot materiāli
tehnisko bāzi

Attīstīt augstākās
izglītības pieejamību

ierīkotas vairākas klašu telpas un veikti
internāta pārbūves darbi.

citas iespējas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanai.

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF)
atbalstu tika īstenoti vairāki projekti Valkas
J.Cimzes Mūzikas skolā. Projekta “Rosinoša
kultūrvide un profesionālās mūzikas
pieejamība
kā
vienota
platforma
kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai
Vidzemes reģiona sabiedrībā” ietvaros
2016. gada aprīlī tika organizēti 37. Cimzes
mūzikas dienu pasākumi, t.i., Vidzemes
mūzikas
skolotāju
seminārs
un
Starptautiskais Jāņa Cimzes Jauno talantu
festivāls, VKKF finansējums 2000 EUR.
Projekta “Mūzikas instrumentu iegāde
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai” ietvaros
mūzikas skola iegādājās jaunu mūzikas
instrumentu – digitālās klavieres, VKKF
finansējums
900,00
EUR.
Projekta
“Rosinoša kultūrvide un profesionālās
mūzikas pieejamība kā vienota platforma
kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai
Vidzemes reģiona sabiedrībā” 2018. gadā
noorganizēti
vairāki
koncerti
un
meistarklases. VKKF atbalsts 2000 EUR.

Izglītības
iestāžu
informatizācijas
ietvaros Ērģemes, Kārķu, Valkas un
Vijciema
pamatskolām
iegādāta
multimediju tehnika.
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.).

Noslēgts līgums starp Valkas novada domi
un Vidzemes augstskolu (ViA) par
starptautiska studiju centra izveidi.

Studiju centrs, kurā tiks iesaistīti ViA
mācībspēki, uzsvaru liks uz ārvalstu
studentu
piesaistīšanu,
kā
arī
nodrošinās iedzīvotāju un novada
attīstības
vajadzībām
atbilstošas
apmācības, kursus, konsultācijas un
metodisku
palīdzību
informācijas
tehnoloģiju, uzņēmējdarbības atbalsta,
vadības,
mūžizglītības,
tūristu

Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība”
8.1.2.
specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi”
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piesaistes jomās. Arī augstskolas
studenti tiks iesaistīti pētījumos, kas
saistīti ar vietējās uzņēmējdarbības un
biznesa vides novērtēšanu.
RV10 U4

Veicināt izglītības
iestādēs
vērtībizglītībā balstītu
indivīda profesionālo
un sociālo prasmju
attīstību dzīvei un
konkurējošai darba
videi

Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība”
8.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci”.
Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība"
8.3.2.
specifiskā
atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu
vispārējās
izglītības
iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai" 8.3.2.2. pasākums "Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"

Pilnveidot pilsētas
izglītības iestāžu tīklu
un attīstīt pagastu
skolas kā
multifunkcionālus
centrus
RV10 U6
Palielināt izglītības
iestāžu reģionālo un
valstisko
konkurētspēju
Pasākums 11:Enerģētikas infrastruktūra
RV11: Liela atjaunojamo energoresursu īpatsvara izmantošana siltumenerģijas nodrošināšanā un augsta energoefektivitāte patērētāju sektorā
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa Darbības kas netieši ietekmē/veicina Nākotnē plānotās aktivitātes
UZDEVUMI
sasniegšanu
mērķa sasniegšanu
RV11 U1
Vairāk kā 80% no pilsētas apgaismojuma ir 2017.gadā
tiks
uzstādīts
LED
Ielu apgaismojuma
energoefektīvās LED lampas.
apgaismojums
Rīgas
ielas
atjaunošana un
pārbūvējamā posmā no Rīgas –
energoefektīvu
gaismekļu
RV10 U5
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uzstādīšana visā
novada teritorijā

RV11 U2

Energoefektivitātes
pasākumu īstenošana
gan pašvaldības
ēkās, gan
daudzdzīvokļu ēkās

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
projekts
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai Valkas novada Bērnu –
jaunatnes sporta skolas sporta zālē”.
Projekta mērķis: Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana, uzlabojot Valkas
Bērnu
–
jaunatnes
sporta
skolas
energoefektivitāti.
Projekts
īstenots
2015.gadā. Projekta kopējās izmaksas 429
263,84 EUR, KPFI finansējums 214 631,92
EUR.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
projekts
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazināšanai
Valkas
pamatskolā”.
Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana,
uzlabojot
Valkas
pamatskolas energoefektivitāti. Projekts
īstenots 2014.gadā. Projekta kopējās
izmaksas 965935,10 EUR, KPFI finansējums
552514,88 EUR.

Zemgales ielas krustojuma līdz Indrānu
ielai.
Plānots nomainīt atlikušos neefektīvos
ielas gaismekļus Valkas pilsētā un
uzsākt ielu apgaismojuma sakārtošanu
Valkas novada pagastu teritorijās.
Plānots turpināt dzīvojamo māju
siltināšanu Valkas pilsētā un novadā,
kā arī izglītības iestāžu un citu
sabiedrisko ēku energoefektivitātes
paaugstināšanu.
4.2.2.SAM ietvaros prioritārās projekta
idejas:
Ērģemes
pagasta
ēkas
„Čiekuriņi” (bērnu nams „Saulīte” un
Ērģemes pamatskolas pirmskolas
izglītības iestāde) energoefektivitātes
paaugstināšana, BJC „Mice” ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana
Valkā, Semināra ielā 27, Valkas
novada administratīvās ēkas Valkā,
Beverīnas ielā 3 energoefektivitātes
paaugstināšana, Rīgas ielas 22, Valkā
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana un Semināra ielas 29,
Valkā
ēkas
energoefektivitātes
paaugstināšana.

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)
projekts
„Kompleksi
risinājumi
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā”. Projekta mērķis: Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšana,
veicot
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kompleksus energoefektivitātes pasākumus
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkā
Semināra ielā 25, Valkā. Projekts īstenots
2014.gadā. Projekta kopējās izmaksas
297643,35
EUR,
KPFI
finansējums
135358,64 EUR.

RV11 U3

Palielināt atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas
īpatsvaru

RV11 U4

Siltumenerģijas
pārvades un sadales
sistēmu
energoefektivitātes
paaugstināšana –
siltumtrašu
atjaunošana un jaunu
siltumtīklu
savienojumu, atzaru
izbūve
Nodrošināt drošu
siltumapgādi

RV11 U5

RV11 U6

Samazināt siltuma
zudumus, kurināmā
patēriņu, izmešu
daudzumu

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.
Sadarbībā
ar
SIA
„Valkas
Namsaimnieks”, izstrādāts tehniskais
projekts par siltumtīklu savienojuma
izbūvi no Beverīnas un Raiņa ielu
krustojuma līdz Domes bulvāra 3 katlu
mājai un siltumtīklu savienojuma
atzara un pieslēguma izbūvi uz Valkas
pilsētas PII “Pumpuriņš” katlu māju
Puškina ielā 10.
Esošo siltumtīklu atjaunošana un jaunu
siltumtīklu atzaru izbūve, Valkas pilsētas
siltumapgādes nodrošināšana no SIA „Enefit
Power & Heat Valka” koģenerācijas stacijas.
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)
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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 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.
2015.gada 25.jūnijā Valkas novada
pašvaldība pievienojās iniciatīvai Mayors
Adapt – Pilsētas mēru pakta ietvaros
izveidotai ierosmei par pielāgošanos klimata
pārmaiņām.
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RV11 U7

Energopārvaldības
sistēmas ieviešana
novadā

2014.gada maijā apstiprināts Valkas novada
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2014.2022.gadam.
2017.gadā tiks sagatavota visaptveroša
(neatkarīga)
pašvaldības
pielāgošanās
stratēģija klimata pārmaiņām, kur iekļauti
vājo vietu novērtējuma rezultāti, skaidri
norādīti pienākumi un resursi un aprakstīti
pielāgošanās
pasākumi,
un
uzsākta
pielāgošanās pasākumu ieviešana.

No 2016. līdz 2021. gadam tiek īstenots
Eiropas Kopienas vides un klimata
pasākumu programmas LIFE 2015
apakšprogramma LIFE pielāgošanās
klimata pārmaiņām projekts LIFE
LOCAL ADAPT (Pielāgošanās klimata
pārmaiņām
integrēšana
vietējo
pašvaldību darbībā/ Integration of
climate change adaption into the work
of
local
authorities).
Projekta
uzdevumi: Veicināt Eiropas Savienības
Pielāgošanās stratēģijas virsmērķa
sasniegšanu un klimata pārmaiņu
pielāgošanās politikas izstrādi un
īstenošanu, dot ieguldījumu pret
klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas
veidošanā un atbalstīt efektīvākas
klimata
pārvaldības
realizēšanu,
izstrādājot un ieviešot Valkas novada
pašvaldības
vietējo
pielāgošanās
klimata pārmaiņām stratēģiju un
demonstrējot
klimata
pārmaiņu
pielāgošanās pārvaldības pieejas un
risinājumus reģionālā, nacionālā un
starptautiskā līmenī.
2016.-2018.gadā
īstenots
Eiropa
Pilsoņiem 2.darbības "Demokrātiskā
iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība"
apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi”
projekts
EPICURO
(European
Partnership for Innovative Cities within
an Urban Resilience Outlook – Eiropas
inovatīvu pilsētu partnerība pilsētvides
noturības
perspektīvā).
Projekta
mērķis:
Palielināt
pašvaldību
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iedzīvotāju zināšanas par klimata
pārmaiņu
politikas
jautājumiem,
atbalstīt
efektīvu
pilsētvides
pielāgošanās
klimata
pārmaiņām
stratēģiju izstrādi, veicināt un iesaistīt
iedzīvotājus debatēs par pielāgošanos
klimata
pārmaiņām
un
risku
mazināšanu
Eiropas
Savienības
līmenī.
Pasākums 12:Sociālo pakalpojumu infrastruktūra
RV12: Attīstīti sociālie pakalpojumi
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV12 U1
Attīstīt un paplašināt
esošo sociālo
pakalpojumu
infrastruktūru un
aprīkojumu
Sociālais aprūpes nams Valkā pārveidots par
RV12 U2
Izveidot jaunus
īslaicīgās
sociālās
aprūpes
iestādi
alternatīvo sociālo
(pansionātu). Veikta telpu un lifta renovācija.
pakalpojumu un
rehabilitācijas centrus Radītas jaunas darba vietas.
RV12 U3
Veidot higiēnas un
atpūtas centrus ( pirti,
atpūtas un aktivitāšu
telpas, u.c.)
RV12 U4

RV12 U5

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu

Nākotnē plānotās aktivitātes

Poliklīnikas ēkā izveidots higiēnas
centrs trūcīgiem un maznodrošinātiem
cilvēkiem, kuriem nav labiekārtotu
dzīvokļi, vienlīdz nodrošināti labvēlīgi
dzīves apstākļi.

Izveidot aprūpes
institūcijās tādu
pakalpojuma
infrastruktūru, lai
nodrošinātu klientam
ērtu un daudzveidīgu
vidi
Nodrošināt aprūpes
institūcijās dzīvojošo
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klientu vajadzībām
atbilstošu aprūpi un
funkcijas
stabilizējošus
pakalpojumus, tai
skaitā, palielinot
veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamību

Prioritāte3: Uzņēmējdarbības attīstība novadā
Pasākums 13:Ražošanas un pakalpojumu attīstība
RV13:Attīstīta ražošana un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV13 U1
Darbības programmas “Izaugsme un
Veicināt
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
uzņēmējdarbībai
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
nepieciešamās
reģionos,
veicot
ieguldījumus
infrastruktūras
uzņēmējdarbības
attīstībai
atbilstoši
attīstību
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
projekts “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai”, kura ietvaros veikta Meža ielas
pārbūve,
Parka
ielas
(1.kārta)
un
Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju
seguma atjaunošana. Projekta kopējie
plānotie izdevumi ir EUR 619747,98, no tiem
kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR
608156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums
ir 85 % vai EUR 516933,39, Valsts budžeta
dotācija pašvaldībām ir 4,5% vai EUR
27367,06. Valkas novada dome nodrošinās
līdzfinansējumu EUR 75447,53.

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu

Nākotnē plānotās aktivitātes
3.3.1. SAM ietvaros 2020.
gadā plānota Ausekļa ielas
posmā no Rūjienas ielas līdz
Ausekļa ielai 56 pārbūve.
3.3.1.
SAM
Ražošanas
teritorijas
izveide
uzņēmējdarbības attīstībai
Valkas
pilsētā.
Plānots
uzbūvēt
angāru
ar
uzņēmējdarbības
uzsākšanai nepieciešamām
komunikācijām
un
labiekārtot teritoriju Valkas
novada domes īpašumā
esošajā
zemesgabalā
“Kalnmelderu zeme” Valkas
pilsētā
(kadastra
apzīmējums
9401
007
0138). Projekta mērķis:
Veicināt uzņēmējdarbības
attīstību Valkas novadā,
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Veicināt starptautisko
sadarbību
uzņēmējdarbības
jomā ar citām
pašvaldībām Latvijā
un citās valstīs (jaunu
noieta tirgu
meklēšana, u.c.)

Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. SAM ietvaros īstenoti
projekti:
“Ražošanas
teritorijas
izveidošana
atjaunojot
degradēto
teritoriju Valkā” (Ražošanas
teritorijas
izveidošana Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā
un Parka ielas seguma atjaunošana
(2.kārta)),
“Degradētās
teritorijas
atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”
(Ražošanas
teritorijas
izveidošana
īpašumā
Ķieģeļceplis,
Valkā
un
piebraucamā ceļa izbūve īpašumā Cepļa
pļavas, Valkā) un “Ražošanas teritorijas
izveidošana
atjaunojot
degradēto
teritoriju Kārķu pagastā” (Ražošanas
teritorijas izveidošana īpašumā “Zaļkalni”,
Kārķu pagasts, Valkas novads).
VARAM
īstenotā
Norvēģu
finanšu
instrumenta programmas LV07 „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām,
vietējām
un
reģionālām
iestādēm” projektā „Reģionālās politikas
aktivitāšu
īstenošana
Latvijā
un
reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”.
Lai paplašinātu pašvaldības iespējas un
instrumentus uzņēmējdarbības veicināšanā
un privāto investīciju piesaistīšanā, tika
izstrādāts mārketinga materiāls angļu valodā
par Valkas novadu. Mārketinga materiālā –
bukletā iekļauta vispārēja informācija par
novadu, uzņēmējdarbības vides apraksts un
pašvaldības
piedāvājums
potenciāliem
investoriem. Papildus 2015. gadā tika
izstrādāts arī investīciju piedāvājums
investoru piesaistei, kas sniegs padziļinātu

veicot
ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai
nozīmīgas
infrastruktūras
būvniecībā.
Projekta
ietvaros
tiks
uzbūvēts
angārs
un
labiekārtota teritorija, kurā
darbu uzsāks jaunizveidots
uzņēmums, kas nodarbosies
ar
lauksaimniecības
produkcijas pārstrādi (sēklas
graudu apstrādi un cita veida
graudu pārstrāde.

No 2017. gada 1.augusts līdz 2019.
gada 30.jūlijs īstenots INTERREG
Igaunijas
–
Latvijas
pārrobežu
sadarbības programmas 2014 – 2020
projekts “Pārrobežu darba tirgus
integrācijas
un
nodarbinātības
veicināšana”. Projekta mērķi: Veicināt
pārrobežu reģionu darba meklētāju un
darba devēju pārliecību par viņu spēju
atrast attiecīgi piemērotu darbu vai
darbinieku.
Veicināt
pārrobežu
integrāciju
darba
tirgū
un
nodarbinātības iespējas, nodrošinot un
uzlabojot labāku kvalitāti informācijas
piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot
kopīgas nodarbinātības un apmācības,
un attīstot konsultāciju pakalpojumus.
Projekta aktivitātes: pētījums par
pārrobežu
darbaspēka
mobilitāti,
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ieskatu par investoru iespējām veikt
ieguldījumus un attīstīt objektus, un rīkotas
apmācības
pašvaldības
darbiniekiem
uzņēmējdarbības veicināšanas un attīstības
plānošanas jautājumos.

RV13 U3

Veicināt jaunu
konkurētspējīgu un
inovatīvu produktu
ražošanas attīstību

RV13 U4

Veicināt daudzveidīgu
pakalpojumu
pieejamības attīstību

pasākumi darba devējiem (ValgasValkas uzņēmēju brokastis, igauņu
valodas
apmācības,
darbinieku
kvalifikācijas celšanas apmācības,
u.tml.
pasākumi),
pasākumi
darbiniekiem un darba meklētājiem
(semināri
par
uzņēmējdarbības
uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību,
igauņu valodas apmācības u.tml.).
2016. gadā piešķīra līdzfinansējumu
Valkas novadā reģistrēto mazo un
vidējo
uzņēmumu
projektus
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektus uzņēmējdarbības
uzsākšanai
Grantu
programmas
“Attīsti
uzņēmējdarbību
Valkas
novadā!”
ietvaros.
Kopējais
pašvaldības piešķirtais finansējums
2016. gadā bija EUR 10 000.
Maksimālā
pašvaldības
līdzfinansējuma
summa
vienam
projektam ir EUR 1500. Programma
turpinās arī 2017., 2018., un 2019.
gadā.

Projekts “Tirgus laukuma un tradīciju
salas labiekārtošana” ieviests no 2016.
gada 5. septembra līdz 2017. gada 30.
jūnijam. Projekta ietvaros labiekārtots tirgus
laukums un tradīciju sala Kārķos. Plānotajās
aktivitātēs ietilpst labiekārtot publisko tualeti,
sakārtot
pagasta
centrālo
laukumu,
izveidojot atpūtas zonu un bruģētu celiņu līdz
publiskajai tualetei, labiekārtot tradīciju salu,
izbūvējot tiltu, ugunskura vietu un soliņus.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 45771,88,
kur 90% jeb EUR 41194,69 no projekta
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RV13 U5

Veicināt tūrisma
infrastruktūras
attīstību

kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums
un 10% jeb EUR 4577,19 ir Valkas novada
domes līdzfinansējums.
2017.-2019. gadā īstenots INTERREG
Igaunijas –Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 –2020 projekts “Zaļā
dzelzceļa
līnija
-bijušo
šaursliežu
dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to
videi draudzīgā tūrisma maršrutā”.
Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma
maršrutu caur Latviju un Igauniju, atjaunojot
vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas. Projektā
aktivitātes: iztīrīt un sakopt vecās dzelzceļa
līnijas posmā no Latvijas-Igaunijas robežas
līdz Žuldiņām (aptuveni 5 km), iegādāt
divsliežu riteņus, ar kuriem pārvietoties no
vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz
Latvijas-Igaunijas robežai un atpakaļ,
izveidot
atpūtas
vietu
un
uzstādīt
konteinertipa ēku, kur uzglabāt sliežu riteņus,
pie vecās Valkas dzelzceļa stacijas.
2017. gadā uzsākta INTERREG Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
2014 – 2020 projekta „Valgas – Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība” īstenošana.
Projekta mērķis ir radīt kopēju pārrobežu
ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu
pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1)
Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju
un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu
Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. (2)
Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu,
iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un
palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra

51

VALKAS NOVADA DOME

RV13 U6

Atbalstīt kvalitatīvu un
inovatīvu tūrisma
produktu izveidi

atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem
un uzņēmējiem. (3)
Attīstīt
piemērotu
uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un
piesaistītu
privātās
investīcijas
un
uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu
sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centrā. Valgas – valkas centra teritorijas un
gājēju ielas būvdarbi uzsākti 2019. gada
9.decembrī. 2019. gadā izveidota Valgas –
Valkas
mājas
lapa
https://visitvalgavalka.com/
INTERREG Igaunijas –Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014 –2020
projekts “Zaļā dzelzceļa līnija -bijušo
šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana,
izmantojot to videi draudzīgā tūrisma
maršrutā” – radīts jauns tūrisma maršruts un
jauns tūrisma produkts.

Prioritāte 4: Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Pasākums 14:Kultūrvēsturiskās teritorijas
RV14: Sakoptas un saglabātas kultūrvēsturiskās teritorijas un pieminekļi
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa
UZDEVUMI
sasniegšanu
RV14 U1
2018. gadā uzsākta 5.5.1.SAM “Saglabāt,
Apzināt un veicināt
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un
kultūrvēsturiskā
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
mantojuma
pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture,
saglabāšanu
arhitektūra Gaujas un laika lokos”
īstenošana. Projekta mērķis: Saglabāt,
aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības
programmās balstītu nozīmīgu kultūras un
dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas
un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus
kultūras un dabas objektos, nodrošinot

Darbības kas netieši ietekmē/veicina
mērķa sasniegšanu

Nākotnē plānotās aktivitātes
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RV14 U2

Veicināt kultūrtūrisma
attīstību

investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu
kultūras un dabas mantojuma objektu
sociālekonomiskā potenciāla attīstību un
integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
Projekta aktivitāte Valkas pašvaldībā:
Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa
atjaunošana tā atvēršanai apmeklētājiem.
Sadarbībā ar reliģisko organizāciju “Valkas –
Lugažu evaņģēliski luteriskā draudze” tika
īstenots projekts “Valkas - Lugažu ev.
luteriskās
baznīcas
pamatu
atjaunošana”,
lai
saglabātu
esošo
kultūrvēsturisko mantojumu. Tika veikta
visas ēkas pamatu atjaunošana, esošā
apmetuma noņemšana 1,2 m augstumā,
sienas apstrāde ar vēsturisko ēku apmetumu
un cokola krāsošana, kā arī betona tekņu
uzstādīšana, lietusūdens novirzīšanai no
ēkas.
CHART (Culture and Heritage Added value
to
Regional
policies
for
Tourism
Sustainability, latviešu valodā - Kultūra un
kultūras mantojums kā pievienotā vērtība
reģionālai politikai tūrisma ilgtspējības
nodrošināšanā)

Pasākums 15:Dabas kapitāls
RV15: Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to atjaunošanās spējas
Darbības
kas
tieši
ietekmē
mērķa Darbības kas netieši ietekmē/veicina
UZDEVUMI
sasniegšanu
mērķa sasniegšanu
RV15 U1
Zivju fonda līdzfinansēto projektu ietvaros
Saglabāt, paplašināt
un ilgtspējīgi izmantot zivju resursu pavairošana un atražošana
veikta Cepšu ezerā, ezerā Valdis, Salainī,
novada dabas
Bērzezerā, Zāģezerā”. Projektu ietvaros
kapitālu
veikta zandartu un līdaku mazuļu ielaišana.

Nākotnē plānotās aktivitātes
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Integrēt dabas
kapitāla izmantošanas
sektoru citos sektoros

RV15 U3

Apzināt dabas resursu
piesārņojuma avotus
un veicināt to
novēršanu
Saglabāt Īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas
Pielāgot dabas
kapitālu rekreācijas
vajadzībām, padarīt
pieejamu
iedzīvotājiem

RV15 U4

RV15 U5

Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.
gadam
pasākuma
“Ieguldījumi
materiālajos
aktīvos”
apakšpasākuma
“Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības
infrastruktūras
attīstībā”
projekts
“Pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas
atjaunošana
Valkas
pagastā”. Projekta mērķis ir uzlabot
infrastruktūru
lauksaimniecības
attīstībai, meža ražības, audzes
veselības un kokmateriālu kvalitātes
paaugstināšanai,
kā
arī
lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozares konkurētspējas palielināšanai.
Projekta ietvaros veikta pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas ŪSIK
kods
632881:02,
pik.01/90-16/30
projektēšana,
būvuzraudzība
un
izbūve.
Izbūvējamā
meliorācijas
sistēma
atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs Pedele”.
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Izglītot iedzīvotājus
par dabas kapitāla
atjaunojamību/neatjau
nojamību,
piesārņojumu un tā
sekām

Programmas Eiropa Pilsoņiem 2.darbības
"Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā
līdzdalība" apakšpasākums „Pašvaldību
tīklojumi” projekts EPICURO (European
Partnership for Innovative Cities within an
Urban Resilience Outlook – Eiropas
inovatīvu pilsētu partnerība pilsētvides
noturības perspektīvā). Projekta mērķis ir
palielināt pašvaldību iedzīvotāju zināšanas
par klimata pārmaiņu politikas jautājumiem,
atbalstīt efektīvu pilsētvides pielāgošanās
klimata pārmaiņām stratēģiju izstrādi,
veicināt un iesaistīt iedzīvotājus debatēs par
pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku
mazināšanu Eiropas Savienības līmenī.
Eiropas Kopienas vides un klimata
pasākumu
programmas
LIFE
2015
apakšprogramma LIFE pielāgošanās klimata
pārmaiņām projekts LIFE LOCAL ADAPT
(Pielāgošanās
klimata
pārmaiņām
integrēšana vietējo pašvaldību darbībā /
Integration of climate change adaption into
the work of local authorities).
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3. Rezultatīvo rādītāju izmaiņas
Rādītājs
Cilvēkresursu attīstība
Iedzīvotāju skaits

Iedzīvotāju dabiskā kustība

Gads

Indikators

2020.gadā
sasniedzamais rezultāts

Secinājumi

Datu avots

2016
2017

9310
8913

Palicis nemainīgs
salīdzinājumā ar
01.01.2018.

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP)

2018

8796

Katru gadu iedzīvotāju
skaits novadā
samazinās. Laika periodā
no 2016.gada novada
iedzīvotāju skaits
samazinājies par 514
personām.
Periodā no 2014.gada
par 985 personām.

2016

Dzimstība – 85
Mirstība – 136
Dzimstība – 78
Mirstība – 152
Dzimstība – 62
Mirstība – 144

Izlīdzinājies dzimstības un
mirstības līmenis

Laika periodā no
2016.gada dzimušo
skaits samazinās, kaut
arī salīdzinot ar
2017.gadu mirušo skaits
ir samazinājies, dabiskais
pieaugums ir izteikti
negatīvs – mirstība vairāk
kā 2 reizes jeb par 82
pārsniedza dzimstību, un
šī starpība ir lielāka, kā
iepriekšējos gados.

Valkas novada dome

Grants ceļi

saglabāts esošais līmenis,
asfaltēti ceļi, kas savieno
novada centrus

Valsts 440.12 km (67%)
Pašvaldības 214.66 km
(33%). 2018. gadā tika
pabeigta ELFLA projekta
īstenošana, kura ietvaros
tiek pārbūvēti grants ceļi
"Pedele - Ķeizarpurvs" 1,34 km, "Tūži - Stimperi"
- 2,06 km, "Arnieki Meiši" - 1,3 km,
"Priedītes - Vīciepi" -

Valkas novada dome

2017
2018

Sakārtota infrastruktūra un pakalpojumi
2018 Autoceļi
2019
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0,103 km, "Akmentiņi Liepkalni" - 0,45 km, lai
veicinātu uzņēmējdarbību
un saglabātu
apdzīvotību.
2019.gadā tika pārbūvēti
grantsceļi: Liepiņas –
Dzelzītes – 1 km,
Mierkalns – Būdas – 2
km, Sprīdīši – Roņi – 1
km, Žūri – Skripsti -Sūbri
- 1km.
Ielu infrastruktūras struktūra

2018

Pārbūvētas ielas

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

Ūdensapgādes infrastruktūra

2018

80 % iedzīvotāji
nodrošināti ar centralizēto
ūdensapgādes sistēmu

Kanalizācijas infrastruktūra

2018

80 % iedzīvotāji
nodrošināti ar centralizēto
kanalizācijas sistēmu

2018.gadā pārbūvētas
Smilšu, Kūru, Zvaigžņu,
Merķeļa, Poruka, Domes
Bulvāris, Ērģemes,
Ceriņu, Strautu ielas.
Rezultāts sasniegs
2014.gadā 80%
iedzīvotāji nodrošināti ar
centralizēto
ūdensapgādes sistēmu.
Uz 2018.gadu ar
centralizēto
ūdensapgādes sistēmu
nodrošināti vairāk kā
80%.
2016.gadā 78%
iedzīvotāji nodrošināti ar
centralizēto kanalizācijas
sistēmu. 2017/18.gadā
ieviešot projektu
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Valkā” noteiktais rādītājs
sasniegts.

Valkas novada dome

Valkas novada dome

Valkas novada dome
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Uzņēmējdarbības attīstība
Iedzīvotāju skaits darbaspējas
vecumā

20 % pieaugums

Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā
samazinās,20%
pieaugums nav vērojams,
kas skaidrojams ar
darbaspējīgo iedzīvotāju
migrāciju uz citām ES
valstīm un sabiedrības
novecošanos.

Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP)

3564875.00
4591351.76
3766617.00
4110706.00
4337675.00

20 % pieaugums

Valkas novada dome

2014
2015
2016
2017
2018

10,3
8,6
6,7
7,3
6,8

Samazinājies līdz 4 %

2009

-0,544

Sasniegt 0,5

Laika periodā no
2014.gada līdz
2015.gadam pieaugums
bija 22%. Līdz
2016.gadam vērojams
IIN samazinājums par
8.4%. Savukārt no
2016.gada līdz
2017.gadam pieaugums
par 8.4%, bet
salīdzinājumā ar
2017.gadu 2018.gadā
pieaugums par 5.2%.
Ir vērojama tendence, ka
bezdarba līmenis
samazinās. Uz 01.01.
2017. novadā reģistrēti
351 bezdarbnieki, kas ir
16,46% no darbaspējas
vecumā esošiem,
savukārt uz 01.01.2018.
– 17,2%.
Nav sasniegts

2016

5849

2017
2018

5779
5600

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2014
2015
2016
2017
2018

Bezdarba līmenis, %

Attīstības indekss

Nodarbinātības valsts
aģentūra
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Ekonomiski aktīvo uzņēmumu
skaits

Ekonomiski aktīvo vienību skaits
uz 1000 iedzīvotājiem

2010
2011
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017

-0,644
-0,695
-0,790
-0,613
-0,521
-0,659
654
931
945
705
660
76
78
71
66

Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums
Gauja
Ūdens kvalitāte
2018
Virszemes ūdens resursi (upes)
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Pedele
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Seda
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Vija
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Dzeramais ūdens
(pazemes ūdens resursi –
ūdensapgāde centralizētā)

2018

Valkas pilsēta un pagastu
centri

07.04.2009. MK
not.Nr.319 "Noteikumi
par teritorijas attīstības
indeksa aprēķināšanas
kārtību un tā vērtībām":

650

Rādītāji ir svārstīgi, tomēr
ir secināms, ka rezultāts
sasniegts.

Centrālās statistikas
pārvaldes datu bāze

~75

Līdzīgi kā samazinās
ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits,
samazinās arī
ekonomiski aktīvo
vienību skaits uz 1000
iedzīvotājiem.

Centrālās statistikas
pārvaldes datu bāze

Gauja
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Pedele
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Seda
Ekoloģiskā kvalitāte - laba
Vija
Ekoloģiskā kvalitāte - laba

Sasniegts

Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
aģentūra (LVĢMA)

Dzelzs – 0,02 mg/l
Mangāns - < 0,04 mg/l

Atbilst Ministru kabineta
2017.gada 14.novembra
noteikumu Nr.671 „
Dzeramā ūdens obligātās
nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un
kontroles kārtība”
prasībām.

institūts "BIOR"
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Notekūdeņi

2018

Valkas pilsēta un pagastu
centri

BSP5 - 25 mg/l
ĶSP - 125 mg/l
Suspendētās vielas - < 35
mg/l

Peldūdeņi

2018

Iedzīvotāju apmeklētākās

Saglabātas esošās

Atkritumu apsaimniekošana

2017

Kopējais apglabāto
atkritumu daudzums –
16274.2815 m3

Pieaugums

Bioloģiskā daudzveidība

2018

Meži - 56086.2ha
Lauksaimniecības zeme 24022.6ha
IADT - 11
Mikroliegumi - 85

Meži – 53111.3ha
Lauksaimniecības zeme –
35410.5ha.
IADT - 9
Mikroliegumi - 89

Kultūrvēsturiskais mantojums

2018

Valkas novada teritorijā
atrodas 28 no Valsts
aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā
ietvertajiem kultūras
pieminekļiem.
Valsts nozīmes – 16
Vietējās nozīmes – 12

Valkas novada teritorijā
atrodas 28 no Valsts
aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā
ietvertajiem kultūras
pieminekļiem.

Atbilst 22.01.2002. MK
noteikumu Nr.34
"Noteikumi par
piesārņojošo vielu emisiju
ūdenī" prasībām.
Iecienītākajās peldvietās
tiek noņemtas analīzes
un novada ezeru ūdens
kvalitāte atbilst prasībām
Kopējais apglabāto
atkritumu daudzums
2018 - 18765.3909 m3
Ik gadu apglabāto
atkritumu daudzums
pieaug, vidēji - 3%
Samazinājusies meža
zemes platība,
palielinājusies
lauksaimniecības zemes
platība. Pieaudzis
mikroliegumu skaits par 4
vienībām, samazinājies
IĀDT skaists par 2
vienībām.
Laikā no 2015.gada ir
samazinājies valsts
nozīmes aizsargājamo
kultūras pieminekļu
skaits. No saraksta dzēsti
5 kultūras pieminekļi.

Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas
aģentūra (LVĢMA)

institūts "BIOR"

SIA „ZAAO”

Valkas novada dome

Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcija (VKPAI)
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4. Secinājumi
Laikā no 2017. gada Valkas novadā ir notikusi attīstība, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu visās Valkas novada Attīstības
programmā noteiktajās galvenās prioritātes.
Novada infrastruktūras attīstība un pilnveidošana rada pievilcīgu dzīves vidi. Uzņēmējdarbības attīstība rada tiešu un nepārprotami
pozitīvu ietekmi uz sociālekonomiskajiem rādītājiem. Galvenie faktori, kas tieši, un pozitīvi ietekmētu sociālekonomiskos rādītājus ir
nodarbinātības veicināšana un darba samaksas paaugstināšana novadā. Pašvaldība ir realizējusi vairākus teritorijas attīstībai
būtiskus projektus, ko iesniegušas pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
Rezultatīvie rādītāji liecina, ka plānotie pašvaldības budžeta līdzekļi ir izmantoti racionāli un veicina Attīstības programmā izvirzīto
mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu izvirzītos mērķus un prioritātes, jāturpina Rīcību
plānā iekļauto darbību veikšana un Investīciju plāns jāaktualizē atbilstoši finansējuma pieejamībai, ņemot vērā, to atbilstību Attīstības
programmas uzdevumiem, rīcībām, finansēšanas avotiem un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm. Neuzsākto pasākumu ieviešana
turpināsies 2020.gadā.
Liela nozīme novada attīstībā ir jaunu ražotņu un pakalpojumu centru izveidei. Varoņu ielā 39A – tika veikta jaunas ražošanas ēkas
un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, teritorijas labiekārtošana un industriālo pieslēgumu (elektroenerģijas) ierīkošana / jaudas
palielināšana degradētajā teritorijā, lai veicinātu jaunu uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo uzņēmumu paplašināšanos.
“Ķieģeļceplis” un “Cepļa pļavas” – tika izbūvēta jauna ražošanas ēka, noliktava, biroja telpas, veikta kanalizācijas, ūdensvada un
elektrības izbūve un labiekārtota ražošanas teritorija ar cieto segumu, kā arī izbūvēts piebraucamais īpašumā Cepļa pļavas. Notiek
arī ražošanas teritorijas izveide Kārķu pagastā - īpašumā “Zaļkalni’’, plānots izveidojot jaunu ražošanas teritoriju (0,668 ha), izbūvējot
ražošanas ēku un labiekārtojot teritoriju. Minētās aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai ievērojami cels pašvaldības ekonomisko
situāciju, radīs labvēlīgus apstākļus jaunu darba vietu izveidošanai, līdz ar to veidosies pievilcīga vide esošo iedzīvotāju un jaunu
iedzīvotāju pieplūdumam.
Nozīmīgākā negatīvā tendence Valkas novada attīstībai ir iedzīvotāju skaita samazināšanās. Investīciju plānā un Rīcības plānā
paredzēto aktivitāšu faktiskais realizācijas laiks būs atkarīgs no ES finansējuma un programmām 2021.-2027.gada plānošanas
periodā.
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5. Ieteikumi turpmākajai rīcībai
1. Rīcības vai investīciju plāna aktualizācijas gadījumā jāprecizē noteiktie Attīstības programmas uzraudzības rādītāji –
atbilstoši esošajai situācijai;
2. No Rīcības plāna un Investīciju plāna izņemt jau īstenotās aktivitātes, uzsāktās aktivitātes precizēt;
3. Turpināt un pabeigt pasākumus, kuri ir uzsākti iepriekšējos gados;
4. Plānot uzdevumus un pasākumus atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajiem mērķiem;
5. Iesaistīties sadarbības attīstības programmās piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību;
6. Turpināt apgūt un ieviest Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondus un valsts līdzfinansētos projektus;
7. Veikt visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu.
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