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Vadības uzruna
Cienījamie pārskata lietotāji!
Valkas novada dome nodod Jūsu vērtējumam ikgadējo atskaiti par pašvaldības darbu
dažādās darbības jomās – finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras izveidē un pilsētas
labiekārtošanā, īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, pašvaldības komunikācijā ar sabiedrību un plāniem nākamajam gadam.
Pašvaldība, mainoties vadībai, turpina tās loģiskās lietas, kuras bija iesākusi iepriekšējā
vadība. Pašvaldībā tika sakārtotas vairākas ielas un turpināti darbi ūdenssaimniecības
sakārtošanā.
Tajā pašā laikā mainījušies vairāki būtiski akcenti, notiek optimizācija domes
administrācijā, lai samazinātu administratīvos izdevumus un padarītu domes darbu efektīgāku.
Ir apvienota Finanšu un Grāmatvedības nodaļa, sākts darbs pie Izglītības, kultūras un sporta
jomas apvienošanas zem vienas vadības, lai uzlabotu darbu.
Sekmīgi, ātrā tempā tika izstrādāti vairāki projekti gan par ielu apgaismojumu, gan par
J.Cimzes mūzikas skolas siltināšanu, tika uzsākti projekti pamatskolas un sporta halles
siltināšanai. Būtisks faktors - daudz tiek darīts kopā ar Valgas pilsētas domi un tiek veidota
pasākumu sistēma gan kultūrā, gan sportā, gan izklaidē, lai veicinātu sociālekonomiskās
situācijas uzlabošanos novadā. Jau 2014.gadā notiks 6 lieli starptautiski pasākumi un vairāk kā
30 vidēja mēroga pasākumi. Savukārt, jau 2015.gadā šādu pasākumu būs vēl vairāk. Jāizmanto
tā kopīgā unikālā infrastruktūra, kas Valkai un Valgai ir.
Ļoti lielu uzmanību dome pievērš jaunu darba vietu radīšanas veicināšanai Valkā.
Daudz tiek strādāts ar potenciālajiem investoriem, kā arī ar vietējiem uzņēmējiem, un ir arī
pirmie augļi. Pateicoties domes iniciatīvai, 2014.gadā Valkas novadā būs vairāk kā 60 jaunu
darba vietu un darbs pie to radīšanas turpinās.
Tāpat tiek darīts daudz, lai pagastos dzīve kļūtu intensīvāka un interesantāka. Tiek
stiprināta pagastu infrastruktūra un 2014.gadā ļoti lieli līdzekļi tiks ieguldīti gan izglītībā, gan
citās jomās.
Vēl mēs strādāsim, lai veicinātu tūrisma attīstību novadā un arī šeit 2014.gadā būs
izmaiņas – būs vairāk darbinieku un vairāk uzdevumu – domē sāks strādāt kooperācijas
speciālists, lai veicinātu mājražošanu un amatniecību.
Domei tiek uzstādīti skaidri mērķi un tie tiek arī īstenoti.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
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1.Valkas novada pašvaldības raksturojums
1.1. Ziņas par pašvaldību
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas
izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novads izstieptā formā izvietojies Latvijas Ziemeļaustrumos,
vēsturiskā Vidzemes reģionā. Tas robežojas ar Strenču, Smiltenes, Apes, Burtnieku un
Naukšēnu novadiem, kā arī Igaunijas Republiku. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku
ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi. Valkas novads atrodas 170 km
attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes
attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no
Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Valkas novada kopplatība ir 906,8 km2. Lielākās upes novada teritorijā ir Gauja, Vija,
Seda un tās pieteka Rikanda. Valkas novadu mēdz dēvēt par Latvijas Ziemeļu vārtiem jeb
Latvijas un Igaunijas krustcelēm, jo šeit ir pilsēta, kur sākas Latvija, šeit vienlaikus iespējams
atrasties divās valstīs.
Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu
teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts
reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga –
Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un
Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
1.attēls
Valkas novada teritorija
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Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži (63%) un lauksaimniecībā izmantojamā
zeme (26%). Pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi nelielas platības - purvi
(3%), zeme zem ūdeņiem (1%), pārējās zemes (3%).
2.attēls
Valkas novada teritorijas zemes sadalījuma struktūra,%

Iedzīvotāji
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datiem uz 01.01.2013. – 9992 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā
– 5771;
Ērģemes pagastā
– 941;
Kārķu pagastā
– 725;
Valkas pagastā
– 1394;
Vijciema pagastā
– 727;
Zvārtavas pagastā
– 434.
No 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gadam 1.janvārim iedzīvotāju skaits Valkas novadā
samazinājies par 688 iedzīvotāju.
3.attēls
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Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē
darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais
bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
Civilstāvokļa aktu reģistrācija
2013. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 87 dzimšanas reģistri (par 38
mazāk kā 2012. gadā). Piedzimušas 36 meitenītes un 51 zēns. 41 bērns dzimis, vecākiem esot
laulībā, 44 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes
atzīšanu, bet 2 dzimšanas reģistros ieraksta par tēvu nav. 8 dzimšanas reģistros izdarīta atzīme
par aizgādības tiesību atņemšanu abiem vai vienam no vecākiem.
2013. gadā nedaudz samazinājies reģistrēto mirušo skaits - reģistrētas 158 miršanas, kas ir
par 8 mazāk kā 2012. gadā. Miruši 80 vīrieši, 78 sievietes. Kopumā mazāk kā citus gadus
miruši gados jauni cilvēki, diemžēl, ir viens zīdaiņa un 1 bērna miršanas gadījumi.
Demogrāfiskā situācija novadā 2013.gadā ir sliktāka nekā gadu agrāk. Dabiskais
pieaugums joprojām ir negatīvs - mirstība par 71 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir
palielinājusies par 30 salīdzinājumā ar 2012. gadu.
Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci.
2013.gadā Valkas novadā piedzimuši 87 bērni, miruši – 158 cilvēki.
2013. gadā laulību reģistrējuši 42 pāri, kas ir par 7 pāriem vairāk, nekā 2012. gadā.
Septiņi laulības reģistri sastādīti, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu, 7 gadījumos laulība
reģistrēta ar citas valsts pilsoni. Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūlijs un
augusts. Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās 8 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas” pāri.
2013. gadā 43 laulības reģistros veikta atzīme par laulības šķiršanu, pamatojoties uz tiesas
spriedumiem, kā arī zvērinātu notāru paziņojumiem.
2013. gadā veikti 89 papildinājumi un labojumi reģistros, noformētas 4 vārda, uzvārda
maiņas lietas. Sagatavotas un izsniegtas 347 stingrās uzskaites ģērboņapliecības un 253 izziņas
un izraksti.
Valkas novada sociālā situācija
Sociāli ekonomiskā situācija 2013.gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko pierāda
trūcīgo personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks testēto
sociālo pabalstu saņēmušo personu skaits. Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem
2011.gadā trūcīgas personas statuss bija piešķirts 1917 personām, 2012.gadā 1669 personai,
2013.gadā 1258 personām. Sociālajos pabalstos 2011.gadā tika izmaksāti 316754 lati,
2012.gada 11 mēnešos 250877 lati, 2013.gadā 205697 lati. Samazinājies ir pabalsta garantētā
minimālā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits no 905 personām 2011.gadā, 782
personām 2012.gadā uz 535 personām 2013.gadā. Savukārt, pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir
nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un aprūpes pakalpojums vai mājās, vai institūcijā.
4.attēls
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No 2011.gada līdz 2013.gadam Valkas novadā trūcīgo personu skaits ir samazinājies
par 659 personām.
Nodarbinātība
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1221 personas, darbaspēju vecumā 6372 persona
un pēc darbaspēju vecuma 2399 personas.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī
2013.gada novembra beigās bija 9.3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais
bezdarba līmenis reģistrēts Rīgas reģionā – 6%, Vidzemes reģionā – 11%, Valkas novadā –
12%
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem Valkas novadā 2013.gadā reģistrēti 647
bezdarbnieki:
Valkas pilsētā 350;
Ērģemes pagastā 64;
Kārķu pagastā 53;
Valkas pagastā 124;
Vijciema pagastā 24;
Zvārtavas pagastā 32.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes
mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2013.gadā novadā tika
realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā
nodarbinātības pasākumā Valkas novadā tika nodarbināti 200 bezdarbnieki.
Uzņēmējdarbība
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. 62 %
teritorijas aizņem meži un novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības un kokapstrādes
uzņēmumi. Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves
ražošana (SIA „PEPI RER”), auto rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve,
mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”),
metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG
Valka”), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), maizes un konditorijas
izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”, SIA „Valkas
Meži”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA „Valkas
Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana (biomasas
koģenerācijas spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), degvielas mazumtirdzniecība
(SIA „Virši-A”).
Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība
(graudkopība, kartupeļu audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un
kokapstrāde. Lielākie uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības
uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S „Lejasciņi”, Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S
„Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri”
(kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe” (lauksaimniecības uzņēmumi), Valkas pagastā –
SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S „Kalnieši” (lauksaimniecības
uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
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1.2. Valkas novada domes juridiskais statuss, izveidošanas gads un struktūra
Valkas novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”
strādā kopš 2009.gada jūlija.
Valkas novada domes darbību nosaka Saistošie noteikumi Nr.1. “Valkas novada
pašvaldības nolikums” apstiprināti 30.07.2009. (ar 2010.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 , 2011.gada
31.marta saistošo noteikumu Nr.10, 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.4, 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2,
2013.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.13, 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.14 un 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu
Nr.16 grozījumiem)

2013.gada 1.jūnijā deviņās republikas pilsētās un 110 novados notika pašvaldību vēlēšanas.
Valkas novadā visvairāk balsu ieguva Vidzemes partijas saraksts, kura līderis ir Vents
Armands Krauklis. Valkas novada domes pirmajā sēdē 2013.gada 20.jūnijā notika domes
priekšsēdētāja vēlēšanas. Priekšsēdētāja amatam bija pieteikti 2 kandidāti: Vents Armands
Krauklis un Aivars Sjademe. Deputātu balsojumā ar 13 balsīm „par” par domes priekšsēdētāju
ievēlēja Ventu Armandu Kraukli. Līdz 2013.gada 19.jūnijam Valkas novada domes
priekšsēdētājs bija Kārlis Albergs.
Valkas novada dome lemj kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Valkas
novada dome atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, līdz
2013.gada 19.jūnijam domē darbojās izveidotas 4 patstāvīgās komitejas:
• Finanšu un attīstības lietu komiteja, kas sastāv no 8 deputātiem;
• Saimniecisko lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
• Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
• Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 8 deputātiem.
Pēc 2013.gada 20.jūnija domē darbojas jauns deputātu sasaukums:
Vents Armands Krauklis –Vidzemes partija;
Viesturs Zariņš – Partija “Vienotība”, “Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”;
Mārtiņš Kreilis – Partija “Vienotība”, “Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”;
Ernests Lībietis – Vidzemes partija;
Unda Ozoliņa – Vidzemes partija;
Sandra Pilskalne - Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Agris Simulis – Vidzemes partija;
Aivars Sjademe - Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Valdis Šaicāns - Partija “Vienotība”, “Centriskā partija Latvijas zemnieku savienība”;
Andis Sula – Vidzemes partija;
Aivars Gailis – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”;
Maruta Stabulniece – Vidzemes partija;
Aivars Ikšelis – Vidzemes partija;
Ivars Noviks – Vidzemes partija;
Vita Bērziņa – Vidzemes partija.
Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, domē
esošo 4 pastāvīgo komiteju vietā tiek izveidotas 5 pastāvīgās komitejas – Finanšu un attīstības
lietu komiteja tiek likvidēta un tās vietā tiek izveidotas 2 jaunas komitejas – Finanšu komiteja
un Attīstības lietu komiteja:
• Finanšu komiteja, kas sastāv no 8 deputātiem;
• Attīstības lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
8

•
•
•

Saimniecisko lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 8 deputātiem.

2013.gadā notikušas 22 novada domes sēdes; 13 kārtējās un 9 ārkārtas. Domes sēdēs
pieņemti 608 lēmumi, 11 noteikumi, 5 nolikumi, 46 Saistošie noteikumi.
2013.gadā ir notikušas 7 Finanšu un attīstības komitejas sēdes – izskatīti 72 jautājumi un tikpat
sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti iesniegšanai domes sēdēs; 7 Finanšu komitejas
sēdes – izskatīti 59 jautājumi; 2 Attīstības lietu komitejas sēdes – izskatīti 13 jautājumi; 9
Saimniecisko lietu komitejas sēdes – izskatīti 170 jautājumi, sagatavoti lēmumu projekti u.c.
dokumenti domes sēdēm; 11 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes - izskatīti 103
jautājumi, sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti; 5 Sociālo lietu komitejas sēdes –
izskatīti 20 jautājumi, sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti domes sēdēm.
Novada domē notikušas komisiju sēdes:
- 13 Dzīvokļu komisijas sēdes;
- 21 Administratīvā komisijas sēde, saņemti 330 administratīvo pārkāpumu protokoli,
285 protokolus sastādījusi pašvaldības policija, 45 protokolus Valsts Policija);
- 8 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes, izskatīti 33
jautājumi;
- 3 Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēdes, izskatīti 10 jautājumi;
- 3 Zemes komisijas sēdes, izskatīti 73 jautājumi;
- 11 Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas sēdes, izskatīti 38 iesniegumi;
- 148 Iepirkumu komisijas sēdes.
2013.gadā Valkas novada domē saņemti, reģistrēti un izskatīti 1551 iesniegumi no juridiskām
personām un 683 iesniegumi no fiziskām personām. Reģistrēti un iesniegti grāmatvedībā 9354
rēķini, 1119 līgumi. Nosūtītas 2575 atbildes vēstules uz iesniegumiem u.c. prasītie dokumenti.
Izrakstītas 84 pilnvaras, 305 izziņas. Izdoti 117 rīkojumi par pamatdarbības jautājumiem.
Sagatavoti un uzrakstīti 275 pieņemšanas – nodošanas akti (Semināra ielā 9).
Pārskata gadā Valkas novada domes darbību nodrošina šāda administrācija, kas ir pašvaldības
izpildorgāns un nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu:
• Personāla nodaļa;
• Kanceleja;
• Līdz 01.10.2013. Centralizētā grāmatvedība un Finanšu nodaļa; pēc 01.10.2013.
nodaļas apvienotas vienā - Grāmatvedības un finanšu nodaļa;
• Attīstības un plānošanas nodaļa: Attīstības un projektu daļa; Teritorijas plānošanas daļa;
• Tūrisma un informācijas birojs;
• Dzimtsarakstu nodaļa;
• Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;
• Siltumapgādes nodaļa;
• Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa;
• Saimnieciskā daļa;
• IT kompetences centrs;
•
Priekšsēdētāja sekretariāts (izveidots ar 2013.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.14 grozījumiem)
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Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādi
pakalpojumu centri, kas ir pašvaldības iestādes:
• Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde;
• Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde;
• Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;
• Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;
• Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.
Pašvaldības padotībā, atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam, ir šādas pašvaldības iestādes:
• Izglītības pārvalde;
• Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”;
• Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
• Valkas ģimnāzija;
• Valkas pamatskola;
• Kārķu pamatskola;
• Ērģemes pamatskola;
• Vijciema pamatskola;
• Ozolu pamatskola;
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skola;
• Valkas mākslas skola;
• Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;
• Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”.
• Valkas pilsētas Kultūras nams;
• Kārķu pagasta tautas nams;
• Turnas tautas nams;
• Vijciema Tautas nams;
• Zvārtavas pagasta tautas nams;
• Valkas novada centrālā bibliotēka;
• Zvārtavas pagasta bibliotēka;
• Ērģemes bibliotēka;
• Omuļu bibliotēka;
• Turnas bibliotēka;
• Kārķu pagasta bibliotēka;
• Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
• Valkas pagasta Sēļu bibliotēka;
• Vijciema bibliotēka;
• Valkas novadpētniecības muzejs;
• Valkas novada bāriņtiesa;
• Valkas novada Sociālais dienests:
• Sociālās aprūpes nams;
• Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”;
• Vijciema feldšeru punkts;
• Ērģemes feldšerpunkts.
• Valkas novada Pašvaldības policija;
• Valkas novada būvvalde;
• Valkas pilsētas stadions;
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Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
• SIA „Valkas pilsētas tirgus”;
• SIA „Valkas Namsaimnieks”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
• SIA „ZAAO”;
• SIA „Enefit Power & Heat Valka”;
• SIA „Vidzemes slimnīca”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
• biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” t.sk. ”Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācija”;
• biedrībā „Latvijas – Igaunijas institūts”;
• biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”;
• biedrībā „Florbola klubs „Valka””;
• biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;
• biedrībā „Valkas rajona jaunatnes veselības kustība”;
• biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
• biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija””;
• nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;
• biedrībā „Volejbola klubs „Valka””;
• biedrībā „Ziemeļvidzemes volejbola skola”.
Valkas novada domes personāls
Laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Valkas novada domē
vidējais strādājošo skaits - 595 darbinieki, no kuriem 428 sievietes un 154 vīrieši.
5.attēls
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vīrieši

Sievietes

Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma.
Valkas novada domes darbinieku vidējais vecums laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim bija 49 gadi. Visvairāk ir darbinieki vecumā no 51 - 59 gadiem - 217, pēc tam
seko darbinieki vecumā no 41 - 49 gadiem - 158, trešo lielāko vecuma grupu veido darbinieki
vecumā no 60-69 gadiem – 89 darbinieki, ceturto grupu veido darbinieki no 31 – 39 gadiem –
66 darbinieki, tad seko darbinieki vecuma grupā līdz 29 gadiem – 47, bet vismazāk darbinieku
ir vecuma grupā pēc 70 gadiem - 15.
6.attēls
11
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11%

27%

37%

Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)
Valkas novada domes darbinieku sadalījums pēc izglītības laika periodā no 2013.gada
1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim:
7.attēls

255

133

47

130

29

Darbinieku iedalījums pēc izglītības
2013.gadā ir bijuši ārzemju komandējuma braucieni uz Lietuvu, Krieviju, ASV, Izraēlu,
Dāniju, Somiju, Beļģiju, Austriju, Igauniju, Poliju un Zviedriju.
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti no citiem budžetiem.
1.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2011.-2013.gadam,LVL
Pamatbudžeta ieņēmumi

2011.gads

2012.gads

2013.gads

Nodokļu ieņēmumi : t.sk.

2415216

2512305

2730176

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2161826

2226058

2436769

Nekustāmā īpašuma nodoklis

247869

265406

270147

5521

20841

23260

769340

23365

245242

16

263

82

Valsts un pašvaldības nodevas

7060

7706

6239

Sodi un sankcijas

6582

7539

11053

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

723310

874

1540

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

32372

6983

226328

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

1004753

1541843

1185082

Transferti kopā: t.sk.

7003051

3078163

2738031

0

7294

11537

6970254

3033822

2673476

32797

37047

53018

11192360

7155676

6898531

Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi: t.sk.
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Kopā
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8.attēls

No attēla redzams, ka visvairāk ieņēmumus sastāda transferti (40%) un nodokļu
ieņēmumi (40%). Nozīmīgu ieņēmumu daļu Valkas novada pamatbudžetā veido ieņēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem , kas 2013.gadā sastāda 17% no kopējiem
budžeta ieņēmumiem, kuri veidojas no iedzīvotāju īres maksas, maksas par komunālajiem
pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija), nomas maksām. Nenodokļu ieņēmumi sastāda
tikai 3% no kopējiem ieņēmumiem.
Nodokļu ieņēmumi ir viens no galvenajiem ieņēmumu avotiem – 2013.gadā saņemti
nodokļu ieņēmumi LVL 2730176 , kas no kopējā budžeta sastāda 40 %.
9.attēls

2013.gadā Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja LVL 6898531.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2013.gadā ieņēmumi kopumā samazinājušies par LVL 257145
(par 3,7 %), t.sk., transferti par LVL 340132 (11.05 %), ieņēmumi no maksas pakalpojumiem
par LVL 356761 (23.1 %) .
Palielinājušies nodokļu ieņēmumi- iedzīvotāju ienākuma nodoklis par LVL 210711
(9.5 % ) un īpašuma nodoklis par LVL 4741 (1.8%) un azartspēļu nodoklis par LVL 2419
(11.6 %).
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2.2. Pamatbudžeta izdevumi
2.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumu pēc funkciju kategorijām izpilde 2011.2013.gadam
Pamatbudžeta izdevumi

2011.gads

2012.gads

2013.gads

Vispārējie valdības dienesti

863598

871913

910175

Sabiedriskā kārtība un drošība

38303

37846

45376

7929768

2865063

1664654

1711422

1626868

Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1522582

Veselība

10344

8593

10899

Atpūta , kultūra un reliģija

475907

534425

571852

Izglītība

1869339

1929170

2065597

Sociālā aizsardzība

631583

589048

545920

13341424

8547480

7441342

Kopā

Pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā salīdzinot ar 2012.gadu ir samazinājušies par LVL
1106138 vai 12.9 %.
10.attēls

2013.gadā lielākie izdevumi izglītībai LVL 2065597 vai 28%, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu vairāk kā LVL 136427 vai 7.07 % , ekonomiskai darbībai LVL 1664654 vai 22%,
salīdzinot ar 2013.gadu izdevumi samazinājušies par LVL 1200409 vai 42% - iepriekšējos
gados realizēti apjomīgi projekti. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izlietoti LVL
1626868 , (22%) .
Sociālai aizsardzībai samazinājušies izdevumi par 7.3
% vai LVL 43128.
Samazinājums šajos izdevumos, sakarā ar sociālo pabalstu samazinājumu.
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Samazinājušies izdevumi par 5 % pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai –
LVL 84554,-.
Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi samazinājušies par 7 % vai LVL 37427,-.
Izdevumi izglītībai palielinājušies par 7 % - LVL 136427.- , sakarā ar preču un
pakalpojumu izdevumu palielinājumu.
2013.gadā atmaksāti aizdevumi LVL 545472 , procentu maksājumi par aizņēmumiem
LVL 140208 .
No Valsts kases saņemtie aizņēmumi ES un citu ārvalsts palīdzības finansēto projektu
realizācijai ir par kopējo summu LVL 1182352.
3.tabula
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, LVL
2011.gads
izpilde

Koda nosaukums
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējuma un dienesta braucieni
Pakalpojumi

2013.gads
izpilde

izpilde

2255393

2205951

2423093

562833

563694

628257

10342

14871

24494

1508974

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces

2012.gads

1587779

1678382

490152

467144

639935

Izdevumi periodikas iegādei

6755

6924

5657

Nodokļu maksājumi

9503

16944

69602

Procentu izdevumi

279525

270681

140209

Sociālie pabalsti

510710

411206

310420

66211

55278

57381

7639648

2947008

1463777

1378

0

135

13341424

8547480

7441342

Uzturēšanas izdevumu transferti
Kapitālie izdevumi
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Kopā
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11.attēls

No 11. attēla redzams, ka 2013.gadā lielāko izdevumu daļu veido atlīdzība 41%, preces
un pakalpojumi 32%, kapitālie ieguldījumi 20%,sociālie pabalsti (4%),aizņēmumu procentu
izdevumi 2%, uzturēšanas izdevumu transferti 1%.
12.attēls

Kā redzam attēlā, izdevumu daļā vislielākais samazinājums pamatkapitāla veidošanai
LVL 1483231 sakarā ar apjomīgu projektu realizāciju 2011.un 2012.gados, sociālajiem
pabalstiem LVL 100786 , sakarā ar izmaiņām likumdošanā par sociālo atbalstu, procentu
izdevumiem LVL 130472. Palielinājums atlīdzībai LVL 281705 un LVL 263394 precēm un
pakalpojumiem .
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2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
4.tabula
2011.gada
izpilde

2012.gada
izpilde

2013.gada
izpilde

Ieņēmumi

126722

112857

135481

Dabas resursu nodoklis

14934

17229

25695

67

24

24

Autoceļu fonds

111721

95604

109762

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

152143

100593

142976

1462

969

7

150681

99624

142969

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība

152143

100593

142975

1178

0

0

Preces un pakalpojumi

104112

88899

124498

Kapitālie izdevumi

29965

11694

18477

Dažādi izdevumi

16888

0

0

Nenodokļu ieņēmumi

Vides aizsardzība
Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokļu

13.attēls

Ieņēmumu pieaugums autoceļu fondam par LVL 14158,Dabas resursu nodoklis
2013.gadā salīdzinot ar 2012.gadu palielinājies par LVL 8466. To izlieto novada vides
sakārtošanai – Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, atkritumu izvešanai, daudzgadīgo
stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, zivju mazuļu iegādei un citiem.
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14.attēls

Salīdzinot 2013.gadu ar 2012.gadu izdevumu ,pieauguši izdevumi pakalpojumiem par
LVL 35599 un kapitāliem izdevumiem par LVL 6783.
Autoceļu fonda līdzekļi izlietoti ceļu greiderēšanai, sniega tīrīšanai, autoceļu bedrīšu
remontam un transportlīdzekļu iegādei.
5.tabula
2.4.Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumi kopā:
t.sk
no juridiskām personām
no fiziskām personām
Ziedojumu un dāvinājumu
izdevumi kopā:
t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta,kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

2011.gads
13134

2012.gads
22310

2013.gads
6127

8660
4474

18941
3369

4575
1551

14460

6992

12937

637
915

1189
1745

879
2278
2283

5070
3053
1180

13845
322
293

Pašvaldība 2013.gadā saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus no juridiskām personām
LVL 4575 un no fiziskām personām LVL 1551. Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti sociālai
aizsardzībai pabalstiem zupas virtuvei LVL 1180, kultūras pasākumiem , bibliotēku grāmatu
iegādei LVL 5070, Meža dienu organizēšanai LVL 1189, teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai LVL 1745 un izglītībai darbības nodrošināšanai LVL 3053.
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6.tabula
2.5. Debitori un kreditori
Aktīvs
1
Debitori – kopā
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2.Prasības par nodokļiem
3. Uzkrātie ieņēmumi
4. Pārmaksātie nodokļi
5. Pārējās prasības
6. Uzkrājumi nedrošām prasībām

Uz pārskata
perioda
beigām
2
545996
425182
75821
8204
10162
26627
774331

Uz pārskata
gada
sākumu
3
451070
320322
87220
8125
6998
28405
655990

Izmaiņas
( +, - )
4
+94926
+104860
-11399
-79
+3164
-1778
+118341

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikumi palielinājušies par LVL 94926.
Lielākais debitoru parādu pieaugums ir kontā 2316 „Prasības pret radniecīgām
kapitālsabiedrībām”. Tas izskaidrojams ar komunālo parādu, kurus sniedz SIA Valkas
namsaimnieks” apjoma pieaugumu. Valkas novada dome pērk siltumu no siltumenerģijas
ražotāja SIA Enefit un pārdod tālāk SIA Valkas namsaimnieks, kurš savukārt siltumu pārdod
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. SIA Valkas namsaimnieks ar Valkas novada domi
norēķinās ar iedzīvotāju samaksāto summu par komunālajiem maksājumiem.
Darbs ar debitoru parādu piedziņu
Valkas novada domē un pagastu pārvaldēs tiek strādāts ar debitoru parādu piedziņu..
Dati par lielākajiem debitoriem tika nodoti novada juristam, dokumentu sagatavošanai parādu
piedziņai.
7.tabula
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadā
Nekustamā
veids
Zeme
Ēkas, mājoklis

īpašuma Aprēķināts,
LVL
par 2012.gadu
191407.82

Samaksāts, LVL
par 2012.gadu
pamatnodoklis

74908.26

Soda sankcijas LVL

193407.24

5009.81

701094.18

1923.24

Parāds (bez kavējuma naudas) uz pārskata gada beigām sastāda LVL 62167. Pārskata
gadā saskaņā ar likumu „par nekustamā īpašuma nodokli” piešķirtas nodokļu atlaides par
kopējo summu LVL 2483.
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8.tabula
Kreditori
Pasīvs
1
Kreditori - kopā
1. Ilgtermiņa saistības
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi
1.2. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
Īstermiņa saistības
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem
un darbuzņēmējiem
2.3.Īstermiņa saistības par saņemtajiem
avansiem
2.4. Īstermiņa uzkrātās saistības
2.5. Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem ( izņemot
nodokļus)
2.6. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.7. Pārējās īstermiņa saistības
2.8. Nākamo periodu ieņēmumi

Uz pārskata
perioda
beigām
2
8573921
6504983
6340390
164593
2068938
333069

Uz pārskata
gada
sākumu
3
15928302
5966546
5783587
182959
9961756
254112

Izmaiņas
( +, - )
4
-7354381
+538537
+556803
-18366
-7892818
+78957

332198

225425

+106773

X

746129

-746129

201854
80438

212578
77429

-10724
+3009

68363

64667

+3696

411
1052605

3447
8377969

-3036
-7325364

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parādu samazinājums LVL 7325364.
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2.6. Aizņēmumi un galvojumi
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu
finansēšanai, pārskata gadā piesaistīti papildus finanšu resursi.
9.tabula
Pārskats par aizņēmumiem
Aizdevējs

Mērķis

Valsts
kase

Pašvaldības iestāžu 24.11.2008
remontdarbiem un
labiekārtošanai
Pašvaldības
ēku 21.04.2004.
remontdarbiem

Valsts
kase
Valsts
kase

Proj. „ ValkasValgas
kopējās
mākslas
vides
attīstība”
īstenošana
Valsts
SIA
Vidzemes
slimnīca
kase
pamatkapitāla
palielināšana
Valsts
ERAF
proj.
kase
„Valkas
pilsētas
izgāztuves
rekultivācija”
Valsts
Valkas
pilsētas
1.daļas
1.kārtas
kase/Ziem siltumapgādes
sistēmas
eļu
investīciju rekonstrukcija
banka
Valsts
Valkas pilsētas
kase
infrastruktūras
sakārtošana un
iestāžu mat.-lās
bāzes uzlabošana
Valsts
Valkas
pilsētas
kase
iestāžu materiālās
bāzes uzlabošana
un
projektu
finansēšana
Valsts
Valkas pilsētas
kase
iestāžu materiālās
bāzes uzlabošana
Valsts
Lietotas
ziemas
kase
dienesta

Līguma
Atmaksas
parakstīšana termiņš
s datums

01.12.2009.

20.10.203

2013.
gada
sākumā

2013.
gada
beigās

LVL

Aizņēm
uma
līguma
summa
65000

56780

54040

LVL

43000

24470

22290

EUR

311754

121838

121838

LVL

65000

53885

50465

LVL

261160

222460

209560

USD

142640

43076

26111

LVL

250000

153200

136400

LVL

302745

207320

187092

LVL

12700

8540

7708

LVL

32881

25201

23281

Valūt
a

3
20.04.202
4.
20.09.203
1.

01.12.2009

20.10.202
8

03.04.2008

20.03.203
0

12.10.2001

04.07.201
6

02.02.2004

20.02.202
2

08.04.2005

20.03.202
3

10.08.2005

20.03.202
3

20.12.2005

20.01.202
22

automašīnas iegāde
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

PHARE
projekta
„Pārrobežu
infrastruktūras
attīstība
ValkāValgā” īstenošana
Projektu
finansēšanai
un
materiālās
bāzes
uzlabošanai
Projektu
finansēšanai
un
materiālās
bāzes
uzlabošanai
Valkas
pilsētas
Rīgas ielas asfalta
seguma nomaiņai
ERAF projekta „e-

6
20.12.2005

20.01.202

LVL

20000

15360

14200

LVL

384511

270403

246367

LVL

30283

20883

19003

LVL

175000

138616

128888

LVL

200000

17246

17246

LVL

35000

27208

25260

LVL

135000

106539

98927

LVL

20000

3165

1045

LVL

49413

7065

0

LVL

100000

85180

80240

LVL

295000

251296

136728

6

16.02.2006

20.01.202
4

30.05.2006

20.01.202
4

13.10.2006

20.01.202
7

02.05.2007

20.12.202

Vidzeme

6

īstenošanai
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Ausekļa
ielas
trotuāra
seguma
remonta īstenošanai
Valkas pilsētā
Valkas
pilsētas
domes
sociālās
aprūpes
nama
renovācija
Atkritumu
izgāztuves
rekultivācija
Diagnostikas
aparatūras iegādei
B/O
Valkas
slimnīca
ERAF
projekta
„Rīgas ielas un
Vienības
gatves
krustojuma
rekonstrukcija
Valkā” īstenošanai
Kohēzijas
fonda
projekts
„Ūdenssaimniecība
s
attīstība
Austrumlatvijas
upju baseinos”

02.05.2007.

20.12.202
6

01.06.2007

20.12.202
6

10.01.07.

20.08.201
6

11.12.2009

20.07.201
3

07.05.2008

20.03.203
0

07.05.2008

20.03.203
0
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Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

ERAF
proj.
„Dalītās atkritumu
vākšanas
un
kompostēšanas
sistēmas izveide un
ieviešana
Valka”
īstenošanai
Valkas
pilsētas
starptautiskā studiju
centra izveide
Ugunsdrošības
signalizācijas
uzstādīšanai Valkas
pamatskolā,PII
Pasaciņa un Valkas
pils.domē
ERAF līdzfin.proj.
Igaunijas-Latvijas
progr.proj.
„Valgas-Valkas
pilsētu
atraktivitātes
uzlabošana”īstenoš
anai
ERAF
proj.
„Valkas
pilsētas
pirmsskolas
izglītības iestādes
„Pasaciņa”
infrastruktūras
attīstība
ELFLA
proj.
„Lugažu
saieta
nama
rekonstrukcija
1.kārta”īstenošanai
ERAF
projekta
„Dabas
zinātņu
kabinetu
labiekārtošana
Valkas ģimnāzija”
īstenošanai
Valkas
pilsētas
nama
kultūras
renovācija 2. un
3.kārta
ELFLA
proj.
„Kārķu pag. sporta
zāles būvniecība”
īstenošanai

07.05.2008

20.03.203

LVL

222454

189490

178502

LVL

42860

36500

34380

LVL

35000

29804

28072

LVL

232337

209393

197921

EUR

179566

27598

27598

EUR

194978

110981

81236

EUR

63793

8760

8760

EUR

397204

367780

348163

EUR

169379

85381

85381

0

07.05.2008

20.03.203
0

07.05.2008

20.03.203
0

26.02.2009

20.02.203
1

28.04.2009

20.04.203
1

12.10.2009

20.05.201
6

21.10.2009

20.09.203
1

02.10.2009

20.09.203
1

01.10.2009

20.09.203
1
24

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Ēkas
„Valžkalni”pagrabs
tāva remontam un
dziļurbuma izbūve
Kārķu tautas nama
vienkāršotā
rekonstrukcija
Finanšu
stabilizācijas
aizdevums
Kokogļu
ceha
celtniecība

26.08.2008

Finanšu
stabilizācijas
aizdevums
Turnas tautas nama
teritorijas
labiekārtošana
ELFLA
proj.
„Valkas
novada
infrastruktūras
objektu kvalitātes
uzlabošana”
īstenošana
ERAF
projekts
„Valkas pilsētas PII
„Pasaciņa”telpu
renovācija
Valkas
kultūras
nama renovācijas
īstenošanas
pabeigšanai
ERAF
proj.
„Tranzīta
maršruta
ielu
rekonstrukcija
Valkas
pilsētā”īstenošanai
Valkas
pagasta
Lugažu
ciema
Ūdenssaimniecības
attīstība
Valkas
pagasta
Sēļu
ciema
Ūdenssaimniecības
attīstība
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība
Kārķu

19.07.200

20.08.202

LVL

150000

129450

121230

LVL

34361

23903

20915

LVL

42500

24500

21500

LVL

93077

40782

36782

LVL

13394

6400

5600

EUR

42905

22964

22964

EUR

435600

111600

111600

LVL

37880

10985

10985

LVL

84874

81766

77622

LVL

493329

491000

477485

8
09.10.2008

12.12.202
0

31.01.2002

12.12.202
0

20.01.1997

20.12.202
0
12.12.202
0

26.02.2010

20.02.203
2

21.06.2010

20.06.203
2

27.07.2010

20.07.203
2

19.08.2010

20.07.203
2

02.07.2010

20.05.204
0

05.07.2011

20.06.203

0

LVL

210817

135073

135073

LVL

160906

109220

109220

LVL

247149

189356

189356

3
05.07.2011

20.06.203
3

20.12.2011

20.12.203
3
25

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

ciemā
Ūdenssaimniecības 20.12.2011
pakalpojumu
Valka
attīstība
2.kārta
Siltumnīcefekta
20.03.2012
gāzu
emisijas
samazināšana
Valkas
pilsētas
publiskā
apgaismojuma
infrastruktūrā

20.12.203

LVL

219094

150893

178476

3

0

0

LVL

206360

200998

69789

LVL

53884

15328

29523

LVL

216749

10025

216749

LVL

100000

0

100000

LVL

37310

0

35438

LVL

374233

0

261173

20.07.35.

LVL

95066

0

95066

20.08.35.

LVL

43927

0

43927

143576

603769

667345

84

9

9

9
20.03.203
2

Valkas
mākslas 08.06.2012
skola, kā kopīga
pārrobežu
kultūrizglītības
centra attīstība
Ielu rekonstrukcija 25.10.2012
Valkas
pilsētā
uzņēmējdarbības
veicināšanai
Vijciema
tautas 22.05.2013.
nama atjaunošana
Valkas
novada 22.05.13.
Lugažu
ciema
2.kārta ūdenssaimn.
Ūdenssaimn.pak.att 19.06.2013.
.Valkā pr.
Vijciema
tautas 02.08.13.
nama pabeigšana
Publisko teritoriju 28.08.13.
apgaismojuma
infrastruktūras
rekonstrukcija

KOPĀ
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20.05.203
2

20.10.203
4
20.05.203
5.
20.05.203
5
20.06.203
5

10.tabula
2013.gadā ir noslēgti aizņēmuma līgumi
2013.gadā noslēgti 5 aizņēmuma līgumi. Aizņēmumi ņemti no Valsts kases, domes
sēdēs pieņemot lēmumus par to nepieciešamību. 2013.gadā ir noslēgti pieci aizņēmuma līgumi
par kopējo līguma summu LVL 650536.
Saņemtie aizņēmumi 2013.gadā sastāda LVL 1182352, atmaksātā pamatsumma LVL 545651.
Līguma
datums

Mērķis

Summa LVL

22.05.2013. Vijciema tautas nama atjaunošana
Valkas novada Lugažu ciema
ūdenssaimn.
19.06.2013. Ūdenssaimn.pak.att.Valkā pr.
22.05.13.

100000
2.kārta 37310

Izlietotā
aizņēmuma
summa LVL
uz 31.12.2013
100000
35438

374233

261173

95066

95066

apgaismojuma 43927

43927

02.08.13.

Vijciema tautas nama pabeigšana

28.08.13.

Publisko
teritoriju
infrastruktūras rekonstrukcija

2.7. Nekustamā īpašuma novērtējums
Valkas novada dome līdz 31.12.2013. Zemesgrāmatā reģistrējusi 334 īpašumus ar
kopējo platību 642.2455 ha, no tiem 2013. gadā Zemesgrāmatā reģistrēti 32 īpašumi.
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam
gadam budžetā atvēlētajam finansējumam.
11.tabula
Nekustamā īpašuma izmaiņas
Aktīvs
1
1. Zeme, ēkas, būves t.sk.
2. Dzīvojamās ēkas
3. Nedzīvojamās ēkas
4. Transporta būves
5. Zeme zem ēkām un būvēm
6. Kultivētā zeme
7. Atpūtai un izklaidei izmantojamā
zeme
8. Pārējā zeme
9. Inženierbūves
10. Pārējais nekustamais īpašums

Uz pārskata
perioda beigām
3
21165455
230925
5793381
5692909
1121968
367270
55590

Uz pārskata
gada
sākumu
4
21075395
239719
5538010
6012942
1115439
395330
55590

213323
5310340
2379749

234657
4910502
2573206
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Izmaiņas
( +, - )
5
+90060
-8794
+255371
-320033
+6529
-28060
0
-21334
+399838
-193457

Valkas novada dome veica datu salīdzināšanu ar VZD datiem par stāvokli uz
31.12.2013., kā rezultātā uzskaitē tika ņemtas dzīvojamās ēkas, kas pieder Valkas novadam par
kopējo summu LVL 12957.
Izslēgtas dzīvojamās ēkas ar sākotnējo vērtību LVL 17658, nolietojums LVL 4889
saistībā ar privatizācijas procesa pabeigšanu.
Nedzīvojamo ēku vērtības palielinājumu veido: atjaunotais Vijciema tautas nams LVL
378344 un Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkas remonts LVL 19061, pārējie ēku renovācijas darbi
LVL 1934. Veicot datu salīdzināšanu ar VZD datiem, uzskaitē tika ņemtas novadam piederošās
nedzīvojamās ēkas par summu LVL 6778.
Samazinājums nedzīvojamām ēkām: izslēgtas ēkas ar sākotnējo vērtību LVL 3553,
nolietojums LVL 971 sakarā ar privatizācijas procesa pabeigšanu. Pārskata gadā atjaunots
Vijciema tautas nams, līdz ar to izslēgts iepriekšējā pārskata periodā atzītais tautas nama
vērtības samazinājums LVL 41202.
Transporta būvēm vērtības palielinājumu veido: Valkas pilsētas Tālavas ielas
rekonstrukcija LVL 217290, Rīgas ielas 22 un 24 ietves pārbūve LVL 78101, Puškina ielā 10
laukuma bruģēšana LVL 64089.
Inženierbūvju
palielinājumu
veido:
Valkas
pilsētā
Kohēzijas
projektā
„Ūdenssaimniecības attīstība Valkas pilsētā” 2 kārta izbūvētās sūkņu stacijas, ūdensvada un
kanalizācijas tīkli par kopējo summu LVL 544123. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Lugažu ciemā” ietvaros izbūvēts Valkas pagasta Lugažu ciema centralizētais
ūdensvads un ūdens sagatavošanas stacija par kopējo summu LVL 31860. Zvārtavas pagasta
Ozolu pamatskolā veikta ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija LVL 34784, Zvārtavas
pagasta Stepu ciemā veikta ūdenstorņa un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcija LVL 23226,
Valkas pilsētas Stendera un Varoņu ielas un Domes bulvāra siltumtrases remonts LVL 11529.
Veicot salīdzināšanu ar VZD datiem tika ņemtas uzskaitē novadam piederošās būves
par summu LVL 22867.
Izslēgta no bilances siltumtrase Kārķu pagastā ar sākotnējo vērtību LVL 24,
nolietojums LVL24.
Pārējā nekustamā īpašuma vērtība palielinājusies par LVL 25020, tajā skaitā izveidota
peldvieta LVL 4394 un hokeja laukums LVL 19806 Ērģemes pagastā, veikts remonts kapličai
Valkas Meža kopos LVL 820.
Informācija par zemi
Valkas novada domes lietošanā un īpašumā esošie īpašumi salīdzināti ar VZD
Vidzemes reģionālās nodaļas Valkas biroja zemes dienesta bilances datiem uz 31.12.2013. Uz
2013. gada beigām kopējā zemes gabalu platība Valkas novada domes bilancē sastāda
2092.9355 ha,
Valsts kadastra informācijas sistēmā, pašvaldības grāmatvedības uzskaites sistēmā un
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā ir atšķirīgi uzskaites principi tādēļ
uzskaitītās zemes platības atšķirsies līdz brīdim, kad visi zemes īpašumi tiks reģistrēti
Zemesgrāmatā. Ņemot vērā augstāk minētos faktus un to, ka atšķirīgos laikos tiek aktualizētas
datu bāzes, ir atšķirības starp Valkas novada domes un Valsts zemes dienesta bilanci.
Starpība radusies sakarā ar to, ka no Valkas novada domes bilances ir izslēgti zemes
īpašumi, kas nodoti privatizācijai un pārdoti, bet jaunie īpašnieki nav nokārtojuši dokumentus
Zemesgrāmatā . Starpība uzrādās salīdzinot pašvaldībai piekritīgos zemes starpgabalus.
Pārskata gadā iegādāts viens nekustamais īpašums - gruntsgabals Valkā, Rīgas iela 42
- platība 3106 m2 , vērtība LVL 2450.
Dāvinājumā saņemti divi neapbūvēti zemes gabali Valkā: Tālavas iela 41 - platība 1.31
ha, vērtība LVL 6309 un Varoņu iela 55 - platība 0.3204 ha, vērtība LVL 2884.
28

Inventarizācijas rezultātā un sākotnēji bilancē atzīta zeme par kopējo summu LVL
22806, izslēgta zeme no bilances par summu LVL 10837.
Nodota zeme atsavināšanai 46 zemes gabali 268.54 ha platībā par summu LVL 64150.

2.8. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
12.tabula
Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Uzņēmuma nosaukums,
Juridiskā adrese, reģistrācijas
Nr.
„Valkas pilsētas tirgus „ SIA
Valka Rīgas iela 5a reģ.
Nr.44103011386
„Valkas namsaimnieks” SIA
Valka Rīgas iela 22
Reģ.Nr. 44103055060
Enefit Power&Heat SIA
Valka
Reģ.Nr.44103024234
„Vidzemes slimnīca” SIA
Valmiera,Jumaras iela 195
Reģ.Nr. 40003258333
„Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija”
SIA Valmiera
Rīgas ielas 32
Reģ.Nr. 44103015509
KOPĀ PAVISAM:

Ieguldījum
s
uz
31.12.2011.
LVL

Izmaiņas
(+,-)
(LVL)

28000

Ieguldījuma
lielums uz
31.12.2012.
LVL

Līdzdalība
%

-9655

18345

100

178888

+9973

188861

100

0

+25000

25000

10

1411667

0

1411667

25.26

58362

0

58362

4.38

1676917

+25318

1702235

x

Pamatojoties uz Valkas novada domes lēmumiem, ar naudas ieguldījumiem palielināts
pamatkapitāls „Valkas Namsaimnieks” SIA LVL 9973.
Sakarā ar finanšu ieguldījumu vērtības būtisku samazināšanos atbilstoši MK noteikumu
Nr.1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 77.3. apakšpunkta
prasībām (negatīvu pašu kapitālu) 2012.gadā tika pārvērtēts ieguldījums SIA Enefit Power
&Heat Valka – samazināts par LVL 25000. Tā kā kapitālsabiedrība 2013.gadu beigusi ar pašu
kapitālu LVL 357451, tad izslēgtā ieguldījuma vērtība atjaunota.
Pārskata gadā konstatēts vērtības samazinājums LVL 9655 kapitālsabiedrībai „Valkas
pilsētas tirgus” SIA.
2.9. Pašvaldību kapitālsabiedrību darbības rezultāti
Valkas novada domei ieguldīts 100% pašvaldības pašu kapitāls :
SIA „Valkas pilsētas tirgus” – pamatdarbības veids tirgus vietu noma un gadatirgu
organizēšana. Pamatkapitāls LVL 28000. 2013.gada darba rezultāts- zaudējumi LVL 2239
(2012.gadā LVL 2327).
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SIA „Valkas namsaimnieks” – pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma uzturēšana un
apsaimniekošana, siltumenerģijas pārvade. Pamatkapitāls sastāda LVL 294934. 2012.gadā
ekspluatācijā ir nodota siltumenerģijas pārvade, izbūvējot jaunu siltumtrases posmu no Rūjienas
ielas uz Raiņa ielas katlu māju, kā rezultātā radās ieņēmumi par siltumenerģijas pārvadi. SIA „
Valkas Namsaimnieks” 2013.gadu noslēgusi ar peļņu LVL 6003 (2012.gadā peļņa LVL 14458).
Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme
Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības
budžetu nākotnē. 2013.gadu SIA „Valkas namsaimnieks” ir pabeidzis ar pozitīvu darbības
rezultātu, SIA „Valkas pilsētas tirgus” ar zaudējumiem, taču radniecīgo kapitālsabiedrību
finansiālais stāvoklis kopumā ir stabils.
2.10. Paveiktie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu Nr.6, 4.§. “Par Valkas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” un saskaņā ar
Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības
programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” tika uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrāde un Valkas novada attīstības programmas aktualizācija.
Izstrādājot plānošanas dokumentu 1.redakcijas tika noorganizētas 5 tematiskās darba grupas,
tai skaitā izglītības pārstāvju darba grupa, Valkas novada uzņēmēju darba grupa un kultūras
pārstāvju darba grupas sanāksme. Izstrādes procesā noorganizētas 7 sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes, katrā pagasta ciemā un Valkas pilsētā, atbilstoši sagatavoti darba grupu un
sabiedrisko apspriežu sanāksmes protokoli (14).
Kopumā saņemtas un izvērtētas 140 projektu idejas, gan no Valkas novada iedzīvotājiem,
gan no pašvaldības iestādēm.
Reģistrēti 6 iesniegumi no fiziskām personām.
Saskaņā ar likumdošanu sagatavoti un iekļauti minētajos dokumentos arī attiecīgi grafiskie
pielikumi, kas atvieglo dokumenta vizuālo uztveri.
Pēc nepieciešamo atzinumu saņemšanas no Vidzemes plānošanas reģiona un Vides
pārraudzības valsts biroja ar novada domes 2013.gada 27.decembra lēmumu (sēdes protokols
Nr.22, 28.§) tika apstiprināta Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.2037.gadam.
Valkas novada attīstības programma 2010.-2016.gadam (ar 2013.gada grozījumiem) tiks
apstiprināta 2014.gada sākumā.
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2.11. Projekti un to īstenošanas rezultāti
Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmai Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013.gadam parakstīts līgums par projekta
„Robežgaisma” („Border light”) ieviešanu. Projekta ieviešanas laiks 2012.gada 1.aprīlis –
2013.gada 30.septembris Projekta vadošie partneri ir Valkas novada dome un Gatčinas pilsētas
dome (Krievija). Plānotais projekta finansējums ir 161602 EUR, t.sk. Valkas novada domes –
100352 EUR, Gatčinas pašvaldības – 61250 EUR. 90 % no kopējā finansējuma līdzfinansē ES,
10% – pašvaldība. 2013.gada jūlijā ar projekta „Robežgaisma” līdzfinansējumu Valkā tika
organizēts 10.Starptautiskais teātru festivāls „Tālvils” un viesojās Gatčinas mākslas skolas
pedagogi, kā arī Valkas mākslas skolas 5 audzēkņi un 2 pedagogi devās pieredzes apmaiņas
vizītē uz Gatčinu.

10.Starptautiskais teātru festivāls „Tālvils”
Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2007.–2013.gadam
projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA
HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē”. Projekta ietvaros tika rekonstruēts stāvlaukums
pie Valkas novadpētniecības muzeja.
Igaunijas–Latvijas programmas projekts „Development of Valkas Art School as common
cross-border cultural education centre” (Art School „Walk”). Projekta ieviešanas laiks
01.03.2012.–31.08.2013., attiecināmo izmaksu kopsumma 144 340 EUR, (Valkas novada
domes budžets – 74 000 EUR). Projekta ietvaros Valkas mākslas skolā 25 audzēkņi uzsākuši
apmācību igauņu valodā, darbu uzsāka arī 3 pedagogi, skolas sekretāre un direktora vietnieks
mācību darbā ar igauņu valodas zināšanām. Iegādātas mēbeles, metodiskie materiāli,
koktēlniecības instrumenti, dators mākslas skolas vajadzībām.
Plašāka informācija par projektiem pieejama Valkas novada domes mājas lapas www.valka.lv
sadaļā pašvaldība/projekti/aktualitātes.
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3. Komunikācija ar sabiedrību
2013.gadā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par
aktualitātēm novadā un domē pieņemtajiem lēmumiem. Kopumā 2013.gadā sagatavoti un
nosūtīti 449 paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem. Tāpat visa gada laikā sniegtas mutiskas un
elektroniskas atbildes uz ziņu aģentūru un žurnālistu jautājumiem.
2013.gadā sagatavoti 12 domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numuri.
Izdevums ir bezmaksas, tā izdošanu finansē Valkas novada dome.
Informācija par Valkas novada domes darbu bija pieejama arī Valkas novada domes
interneta mājas lapā www.valka.lv. Sadaļā „Pasākumu plāns” iedzīvotāji varēja iepazīties ar
kultūras un sporta pasākumu plānu. Savukārt, sadaļā „Aktualitātes” regulāri publicēti domes
sēdēs izskatāmie jautājumi un pieņemtie lēmumi, domes oficiālā informācija par pašvaldības
darbu un iecerēm, dažādi paziņojumi, konkursi un citi jaunumi. Tāpat iedzīvotāji tika
iepazīstināti arī ar domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un domes speciālistu viedokļiem un
skaidrojumiem. Lai iedzīvotāji varētu vizuāli aplūkot nozīmīgākos notikumus, sadaļā
„Fotogalerija” regulāri ievietotas foto galerijas par dažādām oficiālām vizītēm, līgumu
parakstīšanu, kā arī dažādiem kultūras, sporta un citiem pasākumiem. Svarīgs informācijas
nodrošinātājs
iedzīvotājiem
ir
vietējais
laikraksts
„Ziemeļlatvija”,
portāls
www.ziemellatvija.lv, portāls www.valka24.lv .
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas novada dome
sadarbojās ne tikai ar plašsaziņas līdzekļiem Valkā, bet arī ar medijiem visā Latvijā.
Informācija izplatīta ziņu aģentūrām un interneta portāliem, laikrakstiem, radio un
televīzijām. Reizi mēnesī informācija par dažādām novada aktualitātēm sagatavota Latvijas
Pašvaldību savienības žurnālam „LOGS”.
2013.gadā dome noslēdza līgumu ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu,
pilsētas pasākumu filmēšanu, 2 – 3 sižetu sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas
novadu pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. Tāpat bija noslēgts līgums ar SIA „Radio
Vidzeme” (Radio Skonto) par 1 minūtes raidlaika rezervēšanu „Valkas novada ziņas” – katru
trešdienu plkst.14:40, frekvencē FM 94,6 un līgums ar SIA „Mediju Grupa Super FM” par
Valkas novada ziņu atskaņošanu radio Super FM Valkas frekvencē FM 88,9Mhz, katru
ceturtdienu plkst.8.00, ar atkārtojumu 13.00, 2 – 4 minūšu garumā. Pie novada domes ēkas ir
izvietota pastkastīte iedzīvotāju sūdzībām un ierosinājumiem. Valkas novada domes sēdes ir
atklātas, un informācija par tām iepriekš tiek ievietota mājaslapā, kā arī laikrakstā un portālā
„Ziemeļlatvija”.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un
biedrībām un finansiāli atbalsta tās. 2013.gadā piešķirti līdzekļi kopumā LVL 21 200,dažādu pasākumu un pakalpojumu vajadzībām.
4.Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Kopumā 2013.gadā iekšējā audita speciālists veicis 8 pārbaudes, pēc kuru rezultātiem
tika veikts konsultatīvs un paskaidrojošs darbs ar atbildīgajiem darbiniekiem par raksturīgāko
kļūdu un neatbilstību novēršanu.
Galvenie auditu temati: Inventarizāciju rezultātu ticamības novērtējums Valkas novada
domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās; Valkas novada pagastu pārvalžu,
domes iestāžu un struktūrvienību transporta izmantošana, degvielas patēriņa un nobraukuma
limitu ievērošana; Valkas novada domes patapinājumā ņemtā autotransporta izmantošana,
degvielas patēriņa un nobraukuma limitu ievērošana; Tālruņu izmantošanas noteikumu un
32

sarunu limitu ievērošanas pārbaude par ceturkšņiem; Par nevalstiskajām organizācijām
piešķirto un saņemto finanšu līdzekļu izlietojumu, atbilstoši līdzekļu piešķiršanas mērķim;
Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Valkas pilsētas tirgus” 2013.gada saimnieciskās darbības
rezultātu izvērtējums; u.c.
No 2013.gada oktobra līdz 2014.gada janvārim tika veiktas ikgadējās materiālo vērtību
inventarizācijas Valkas novada domē un tās pakļautībā esošajās nodaļās, iestādēs un
struktūrvienībās par 2013.gada pārskata gadu. Iekšējā audita speciālists piedalījās visu
pašvaldības transporta līdzekļu degvielas atlikuma inventarizāciju procesā.
Par pārbaudēs konstatētajiem neatbilstībām, neprecizitātēm dokumentu noformēšanā un
pārkāpumiem, ar atbildīgajām personām ir veikts metodiskais darbs un norādīts uz
neatbilstībām, kā arī iekšējā audita laikā konstatētais un iekšējā audita speciālista ieteikumi tiek
apkopoti ziņojumā, ar kuru tiek iepazīstināts novada domes priekšsēdētājs un informēti iestāžu
vai nodaļu vadītāji, materiāli atbildīgās personas.
2014.gadam ir izstrādāts Valkas novada domes iekšējā audita speciālista darba plāns.
Plānoto pārbaužu mērķis ir pārliecināties, ka novada domes pakļautībā esošo nodaļu, iestāžu un
struktūrvienību atbildīgajiem darbiniekiem ikdienas darbā, apgūstot budžeta līdzekļus, ir
izpratne par novada domē apstiprināto instrukciju, nolikumu, noteikumu un LR likumdošanas
prasībām, nodrošinot to ievērošanu. Iekšējā audita speciālista pienākums ir informēt vadību par
iespējamiem riskiem pašvaldības funkciju nodrošināšanas procesā, kā arī rast pārliecību par to,
ka Valkas novada domes budžeta līdzekļi tiek izlietoti atbildīgi, atbilstoši plānotajiem
mērķiem.
5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā
5.1. Kultūra
Novada kultūras iestādes - tautas nami, kultūras nams radoši veidoja un piedāvāja
iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus. Katrā kultūras iestādē darbojās amatiermākslas
kolektīvi, kuru darbību ar telpām, inventāru un vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba
samaksu budžeta ietvaros nodrošina pašvaldība.
2013.gadā novadā darbojās 46 amatiermākslas un brīvā laika pavadīšanas kolektīvi,
kas aktīvi darbojās pagasta, novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar iestudētām programmām
piedalījās reģiona, valsts un starptautiskos pasākumos.
Visi amatiermākslas kolektīvi, kas gatavojās lielajiem Dziesmu un Deju svētkiem ar
lielu pacilātību izbaudīja svētku nedēļu Rīgā.
Dziesmu un deju svētku ilgtspējas nodrošināšanai notika svētku kustības dalībniekudeju kolektīvu, koru, amatierteātru, vokālo un folkloras ansambļu skates.
Novada dzīvē nozīmīgs notikums vasarā - LU Humanitāro zinātņu fakultātes rīkotā
tradicionālās kultūras un folkloras vākšanas ekspedīcija, kurā piedalījās novada jaunieši,
novada svētki „Sešas pieturas novada dzīvē” Kārķu pagastā, Vijciema tautas nama
atjaunošana un Valkas un Gulbenes novadu amatiermākslas kolektīvu tikšanās kopējā
koncertuzvedumā „Dziesmusvētki Silmačos” Valmierā. Notikuši vairāki profesionālās
mūzikas koncerti Valkā un Kārķos ar VKKF atbalstu.
Kultūras iestāžu speciālisti profesionālās zināšanas pilnveidoja Vidzemes plānošanas
reģiona, LNKC organizētajos kursos, kā arī amatierteātru režisori un interesenti Valkā ieguva
sertifikātus kursos „Dramaturģijas pamati un lugu analīze”.
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Valkas pilsētā
Valkas pilsētas kultūras namā 2013. gadā darbojās 12 pieaugušo un trīs bērnu kolektīvi.
Tie ar savu sniegumu priecējuši ne vien valcēniešus, bet uzstājušies arī Valkas novada tautas
namos un citur Latvijā. Mēroti arī tālāki ceļi: folkloras ansamblis/ dziesmu draugu kopa
“Nāburgi” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Aija” oktobrī devās uz 3. Starptautisko
folkloras festivālu “Dejas un dziesmas mieram” Ibillinas pilsētā Izraēlā, savukārt folkloras
deju kopa „Sudmaliņas” ir pabijušas Karēlijā 4. starptautiskajā somugru deju festivālā “Karg
kucub” jeb “Deja aicina”. Valkas pilsētas teātrī 28.februārī bija pirmizrāde K.Dragunskas
lugai „Edīte Piafa.Mans leģionārs’’. Teātris piedalījies festivālos Tukumā, Jēkabpilī,
Limbažos, Balvos, kā arī ārpus Latvijas robežām Zalcburgā (Austrija), Puškinā ( Krievija) .
Viens no 2013.gada pasākumiem Latvijā bija XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV
deju svētki Rīgā. Tajos piedalījās aptuveni 150 dalībnieku no sešiem Valkas pilsētas kultūras
nama amatiermākslas kolektīviem: senioru koris „Zelta rudens’’ (diriģente Tatjana Tīruma),
deju kopa „Aija”( vadītāja Liesma Ērgle), folkloras deju kopa „Sudmaliņas’’ (vadītāja Skaidra
Smeltere), folkloras ansamblis/dziesmu draugu kopa „Nāburgi” (vadītāja Mārīte Meļķe),
Valkas novada sieviešu koris ( vadītāja Liene Skruode) un TLMS „Saulīte’’( vadītāja Inese
Pētersone).
2013. gadā kultūras namā koncertus snieguši Latvijā populāri cilvēki, piemēram, brāļi
Auzāni, Inga & Normunds un Patrioti.lg, Sonora un Normunds Vaiči, Lorija Vuda un Hardijs
Madzulis, Normunds Rutulis un Olga Dreģe. Kā vienmēr, augstā līmenī notika Latvijas un
Igaunijas Nacionālo operu mākslinieku koncerts oktobrī.

Par nozīmīgākajiem kultūras nama rīkotajiem pasākumiem 2013. gadā var nosaukt ValkasValgas pilsētu svētkus, kuros pirmo reizi notika Lielā roka nakts, bet otro reizi - Lielā ratu
pastaiga. Amatiermākslas kolektīvu sezonas noslēguma uzvedums „Papardes ziedu meklējot”
jūnijā bija kā kolektīvu skaista atskaite par sezonā padarīto. No 8. līdz 12.jūlijam, Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Robežgaisma’’ ietvaros, Valkā norisinājās
10.Starptautiskais teātru festivāls „Tālvils 2013”, kura tēma - „Naids, piedošana un mīlestība
— no klaunādes līdz drāmai". Tajā piedalījās teātri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas
un Ukrainas. Nozīmīgs fakts festivāla vēsturē bija tas, ka Krievijas teātra trupas izrādē spēlēja
Valkas pilsētas teātra aktieris un otrādāk- Valkas pilsētas teātra trupas izrādē spēlēja Krievijas
teātra trupas dalībnieks. Vasaras izskaņā lielu atsaucību guva Valkas brīvdabas estrādē rīkotā
Putu ballīte. Rudens pusē nozīmīgs pasākums bija Ausekļa ielas svētki „Pa Ausekļa ielu- līdzi
raganiņām”. Rekordliels pasākumu apmeklētāju skaits bija Ziemassvētku karnevālā bērniem.
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Jau otro gadu Valkas pilsētas kultūras namam noris veiksmīga sadarbība ar biedrību
„Valkas dāmu klubu”. Dāmas aicina uz ikmēneša tikšanos, sadziedāšanos un sarunu pasākumu
„Tējas vakari svecīšu gaismā…” 2013. gadā ir izdziedātas gan kāzu, gan Ziemassvētku
dziesmas, tējas vakaros ir atvērta dzejnieces Aijas Ābenas dzejas krājum „Tavai dvēselei”, bet
maijā tajā viesojās lietuviešu jaunie dzejnieki.
Turpinot pagājušajā gadā aizsākto akciju „Kad Valkā ienāk ceriņi”, no februāra līdz maijam
notika akcija – svētki „Zaļi zeltainā dzintara lāse”, kuras laikā ikviens bija aicināts ziedot
naudu kalna priedīšu stādu iegādei. Maijā, sadarbojoties ar pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļu, Lugažu laukuma skvērā pēc iepriekš izstrādāta projekta tika iestādīti no Strenču
kokaudzētavas saņemtie kalnu priedīšu stādi.
Kultūras namā un Lugažu laukumā 2013. gada laikā notikuši 19 koncerti, 14 balles, 13
izrādes, 7 kino seansi, 21 izstāde un 25 citi pasākumi.
Ērģemes pagastā
2013.gadā Turnas tautas namā darbojās pieci pašdarbības kolektīvi: amatierteātris, bērnu
dramatiskais kolektīvs, mūsdienu deju grupa, bērnu popgrupa un aušanas pulciņš, kuros kopā
darbojās 62 dalībnieki. Notikuši visi tradicionālie pasākumi: Lieldienu zaķu skrējiens Ērģemes
pietura – Turnas tautas nams un teatralizēts uzvedums „Žurku un kaķu Lieldienas”, aušanas
pulciņa ikgadējā rokdarbu izstāde-pārdošana, mūsdienu deju grupu salidojums – koncerts
„Deju virpulis 2”, Līgo pasākumā teatralizēts uzvedums „Filmējam filmu „Limuzīns Jāņu
nakts krāsā””, kapu svētku pasākums ar teatralizētu uzvedumu „Pie sapņu Fejas” un peldvietas
svinīga atklāšana, skrējiens „Lieldienu zaķi atgriežas skolā” un hokeja laukuma svinīga
atklāšana, pagasta uzņēmēju un zemnieku gada balle „Raža 2013”, Lāčplēša dienai un
18.novembrim veltītie lāpu gājieni, Ziemassvētku pasākums pensionāriem un Jaungada balle ar
teatralizētu uzvedumu „Sniega karaliene”
Kārķu pagastā - Lustiņdruvā atklāts vides objekts/skatu tornis - Lielais Krēsls. Kārķos
veiksmīgi norisinājās 4.Valkas novada svētki, Notikuši par tradīciju kļuvušie pasākumi – Meža
dienas un 2. Koka auto sacensības, Pagasta dienas, Lāčplēša dienai par godu veltītais skrējiens
apkārt Kārķiem, valsts svētkos svinēta tautas nama 80 gadu jubileja, organizēts Ziemassvētku
volejbola turnīrs un daudzi citi pasākumi. Tautas namā darbu atsācis vidējās paaudzes deju
kolektīvs. Pirmo reizi notika Ziemassvētku tirdziņš „Dabas bode”.
Valkas pagastā:
Valkas pagasta saieta namā 2013.gadā bijušas 10 izstādes, svinēti tradicionālie svētkiLieldienas, ielīgošanas pasākumus, Ziemassvētku pasākums, notikuši daudz un dažādi koncerti
un pasākumi, piemēram, BJIC „Mice” pavasara koncerts, senioru vakars, dzejas vakars ar
pagasta dzejnieces Baibas Lucas dzeju, pašdarbnieku vakars, dzejas dienai veltītais pasākums
„Platmales etīdes”, sporta spēles, zolītes mači.
„Lugažu muižā” izrādītas sešas izrādes, divas no tām pirmizrādes Valkas pagasta
amatierteātrim- bērnu izrāde „Mājoklītis” un traģikomēdija „Orķestris”.
Saieta namā notikušas divas skates-Vidzemes amatierteātru reģionālā skate un vokālo
ansambļu skate. „Lugažu muižā” vasarā notika biedrības „Atbalsts Valkai” rīkotā nometne
„Muižas noslēpums”.
Vijciema pagastā - Rīkotas tradicionālās Vijas dienas, Lieldienas, Jāņu ielīgošana, koncerti
dzīvojamo māju pagalmos, interesantas ekskursijas „Bagātību lādes” meklējumi, ziedu paklāja
veidošana pagasta centrā, Vijciema pagasta dienas, Muižas svētki, Lāčplēša diena,
Mārtiņdiena, Ziemassvētku eglīte mazajiem. Rīkots deju festivāls „Vijolīšu valsis”. Dāmu deju
kolektīvs „Vijolītes” viesojušās pie draugu kolektīviem. Ziņģu grupa „Tuvu” piedalījās
Starptautiskajā folkloras festivālā Spānijā. Teātra kolektīva pirmizrāde. Pie mums viesojās
novada un kaimiņu novadu teātru kolektīvi. Rīkots konkurss Vijciema cālis, piedalījāmies
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Valkas novada „Cālis-2013”. Piedalījās Valkas novada svētkos Kārķos un filmas „Pūt vējiņi”
arheoloģija pirmizrādē Rīgā.
Zvārtavas pagastā - realizēts LEADER projekts „Brīvā laika pavadīšanas iespēju
pilnveidošanas Zvārtavas pagastā „Tautas namam iegādātas skaņas un gaismas aparatūra un
projektors. Tautas namā darbojas dramatiskais kolektīvs, līnijdeju grupa un vokālais ansamblis.
Ansambļa dalībnieces dzied arī Valkas novada sieviešu korī, kura sastāvā piedalījās arī
Dziesmu un deju svētkos. Zvārtavas pagasta amatierteātris piedalījās pārnovadu teātru festivālā
„Karaliskais Zibsnis” Rugāju novadā un Valkas novada teātru skatē. Savas teātra izrādes pie
mums rādījuši Gaujienas, Vijciema, Ērģemes, Valkas pagasta amatierteātri. Sadarbībā ar
biedrību „Lauku partnerība Ziemeļgauja” realizēts projekts par pieredzes apmaiņas braucienu
uz Kārķu pagastu un Naukšēniem. Kopā ar biedrību „Atrodi laiku sev” tika realizēts LEADER
projekts „Sporta aktivitāšu pilnveidošana Zvārtavas pagastā”. Iegādātas galda sporta spēles un
divi trenažieri iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai. Organizētas ģimenes sporta spēles kopā ar
Ozolu pamatskolas skolēniem. Organizēti galda spēļu turnīri un zolītes turnīri.
Valkas novadpētniecības muzejs
Valkas novadpētniecības muzeja darbs 2013.gadā tika plānots atbilstoši Vidēja termiņa
muzeja Darbības stratēģijā 2010. – 2014.gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem un
pieejamajiem resursiem.
Muzeja krājumā uz 2013.gada 31. decembri glabājas 46 268 vienības. Pārskata gadā
muzeja krājums palielinājies par 539 vienībām.
Ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu pārskata periodā restaurēts 51 krājuma
priekšmets – mākslinieces Mildas Bīrītes gleznas.
Nacionālajā muzeju krājuma Kopkatalogā pārskata periodā ievadīti informācijas dati par
478 muzeja priekšmetiem, digitalizēti 550 priekšmeti.
Atskaites periodā izglītojošā darbā izmantotas 2263 muzeja krājuma vienības.
Pārskata periodā turpinājās muzeja speciālistu pētnieciskais darbs muzeja Krājumā un citās
attīstības stratēģijā definētajās pētniecības tēmās.
Sagatavotas 16 publikācijas par novada vēsturi.
Ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu sagatavots un izdots LTF 25 gadu jubilejas
speciālizlaidums „ Ziemeļlatvijas atmoda.”
Sagatavots referāts „Jāņa Cimzes personība laikmeta kontekstā” un nolasīts J.Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas rīkotajā konferencē „Jānis Cimze – skolotājs un personība”.
Muzeja pamatekspozīcijas papildināšanai ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu
sagatavota digitāla programma „Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra audzēkņu
kultūrizglītojošā darbība”.
Pārskata periodā muzejā atklātas un eksponētas 8 izstādes. Ārpus muzeja eksponētas 5
izstādes (13 vietās), kuras sagatavotas izmantojot muzeja krājumu. To vidū īpaši jāatzīmē LTF
25.gadadienai veltītā izstāde „Par neatkarīgu, demokrātisku valsti”, kas izveidota ar LR
Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu un eksponēta 8 vietās Valkas novadā.
Muzeja izglītojošo darbu atskaites periodā raksturo gan tradicionālo darba formu
izmantošana, gan mēģinājumi piesaistīt jaunas mērķauditorijas.
Muzejs aktīvi iekļāvās Starptautiskās Muzeju nakts pasākumu organizēšanā, piedāvājot
apmeklētājiem 11 dažādas radošās darbnīcas un konkursus.
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Radošās darbnīcas Starptautiskajā Muzeju nakts pasākumā
Skolēniem muzejs piedāvājis 7 muzejpedagoģiskās programmas, tās novadītas 24 reizes.
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu pārskata gadā sagatavota jauna
muzejpedagoģiskā programma „Kur sākas valsts”.
2013.gadā muzejā norisinājās 11 tematiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam dažādas
mērķauditoriju grupas.
Atskaites periodā muzejs apmeklētājiem bijis pieejams 299 dienas. Tūrisma sezonā
(15. maijs – 30. septembris) tika nodrošināta muzeja pieejamība arī sestdienās un svētdienās.
Apmeklētāju skaits 2013.gadā – 4484.

Valkas novada bibliotēkas
Valkas novada Centrālā bibliotēka
2013. gadā Valkas novadā sekmīgi darbu turpināja 9 publiskās bibliotēkas. To
pakalpojumus regulāri izmantojuši 2583 novada iedzīvotāji. Salīdzinot ar 2012. gadu, lasītāju
skaits samazinājies par 97.
Bibliotēkas iedzīvotājiem sniegušas bezmaksas pamatpakalpojumus – piedāvājušas
jaunākās grāmatas, periodiskos izdevumus, nodrošinājušas datoru un interneta izmantošanu.
No maksas pakalpojumiem visvairāk izmantota iespēja veikt izdrukas un kopēšanu. Novada
bibliotēkas, organizējot publiskus pasākumus un izliekot grāmatu izstādes, aktīvi iesaistījušās
dažādu svarīgu sabiedrisko notikumu, kā arī rakstnieku un dzejnieku darbu popularizēšanā. Kā
lielākie pasākumi jāmin 12. Grāmatu svētki martā, Dzejas pieturas novada skolās, Lietuvas
jauno autoru dzejas lasījumi Valkā un Valgā, Tautas frontes dibināšanas 25 gadu jubilejas
atcerei iekārtotā izstāde „Es piedzimu pirms 25 gadiem”, somu bērnu literatūras
popularizēšanas izstāde „Muminu ģimene no Somijas”.
Bibliotēku krājuma galvenais papildināšanas avots – pašvaldības finansējums. Kopumā
jaunu grāmatu iegādei un periodikas pasūtīšanai no novada līdzekļiem pārskata gadā izlietoti
Ls 10500. Krājums papildināts arī ar vairākiem VKKF finansētiem projektiem. Lasīšanas
veicināšanas projektā „ Bērnu žūrija” no novada iesaistījās 4 publiskās un 2 skolu bibliotēkas.
Kopumā krājumi papildināti ar 98 jaunām bērnu grāmatām. Kultūras projekta „Latviešu
oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” ietvaros novada bibliotēkas saņēma 73 vērtīgus latviešu
oriģinālliteratūras izdevumus. Gada nogalē Kultūras ministrija sabiedrības integrācijas
politikas īstenošanas nolūkos publiskajām bibliotēkām piešķīra papildus līdzekļus, kuru
ietvaros Latvijas Nacionālā bibliotēka katram novadam iegādājās vērtīgu grāmatu kolekciju,
kura sastāv no 19 nozaru literatūras izdevumiem, kā arī krājums papildināts ar grāmatām
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projekta „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās”
ietvaros.
Paldies tiem valcēniešiem, kas atsaucās akcijai „Zaļā bibliotēka” un nodeva makulatūru,
kas tālāk tika nogādāta pārstrādei Līgatnes papīrfabrikā. Kopā Valkas bibliotēka nodeva 5808
kg makulatūras, pretī saņemot 29 kg fabrikā ražotā biroja papīra. Paldies visiem bibliotēkas
atbalstītājiem – pasākumu apmeklētājiem un grāmatu dāvinātājiem! 2014. gadā novēlam
visiem saviem esošajiem un nākamajiem apmeklētājiem nezaudēt lasītprieku, nezaudēt interesi
par mūsu tautas garīgajām vērtībām!

Izstādes „Muminu ģimene no Somijas” atklāšanā piedalījās Somijas vēstniece Latvijā
Pirkko Hämäläinen.
Kārķu bibliotēkā organizēts pasākums bērnu-jauniešu-vecāku žūrija (grāmatu vērtēšana),
tikšanās ar vietējo dzejnieku apvienību; Veikta grāmatu fonda inventarizācija (notiek pa 10
gadiem reizi), veikta rekataloģizēšana (ieviesta grāmatu uzskaite digitālā katalogā).
Vijciema bibliotēkas vienai telpai veikts kosmētiskais remonts un iegādātas bērnu stūrīša
mēbeles. Ērģemes bibliotēkā veikts remonts, izbūvējot iekārtos griestus. Turnas bibliotēka ir
viena no trijām Ērģemes pagasta bibliotēkām, ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar kolēģēm
Omuļu un Ērģemes bibliotēkās. Kopīgi tiek rīkoti pasākumi dzejniekiem, rakstniekiem veltītas
dzejas pēcpusdienas. Bibliotēkā rīkoti vairāki pasākumi - tikšanās ar dzejnieci Anitu Anitīnu,
izveidotas 11 izstādes - dzejniekiem, rakstniekiem, par dārzkopību, vēsturi, rokdarbiem,
gadskārtu ieražu svētkiem. Projekta" Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana Valkas reģiona novados" pierakstīts atmiņu stāstījumu par Ērģemes kori.
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkā pārskatā gadā tika rīkotas 22 izstādes par dažādām tēmām –
gan dzejnieku un rakstnieku apaļo jubileju atzīmēšanai, gan valsts un citu svinamo svētku
godināšanai, gan praktisko padomu grāmatu izstādes. Bibliotēkā pieejams publiskais internets,
ko aktīvi izmanto gan bērni, gan pieaugušie. Pārskata gadā bibliotēku apmeklējuši 111 lasītāji
pavisam 1256 reizes.
Zvārtavas bibliotēkā
Bibliotēkā 2013.gadā pabeigta rekatalizācija, veikta fonda inventarizācija.
Lai popularizētu grāmatas un lasīšanu, veidotas izstādes par noteiktām tēmām. Rīkoti dažādi
pasākumi - vieni no interesantākiem bija pavasara gaidīšana ar pankūku cepšanu, Latvijā
ražotas kosmētikas preču prezentācija: ‘Palutini sevi un savus draugus” un Valkas novada
literārā apvienības biedru dzejas lasījumi. Skolēnu brīvdienās kopā ar sociālo darbinieci rīkots
konkurss bērniem. Vāktas grāmatas tautas grāmatu plauktam. Apzināti pagasta iedzīvotāji, kuri
raksta dzeju, pierakstītas un apkopotas to pagasta iedzīvotāju atmiņas, kuri kādreiz ir
piedalījušies Dziesmu un deju svētkos.
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5.2 Sports
Notikuši ikgadējie pasākumi: skriešanas seriāls „Optimists” (kopā 12 posmi), skrējieni
„Apkārt Zāģezeram”, „Lieldienu zaķis” un “Valka –Valga”, riteņbraukšanas sacensības,
Valkas novada atklātie čempionāti volejbolā, slēpošanā, četrcīņā (slēpošana + riteņbraukšana +
2 skriešanas), Valkas novada rudens sporta spēles, Valkas novada domes balvu izcīņas
sacensības badmintonā un šautriņu mešanā, „Border Cup” florbolā, sacensības šahā u.c.
Organizētās jaunas sacensības – basketbola nakts turnīrs, sacensības mini volejbolā,
pludmales volejbola kausa izcīņa 3 posmos un draudzības sacensības starp Valkas un Valgas
uzņēmējiem.
Kopumā novadā organizēti 123 sporta pasākumi, no tiem 19 – Valkas pilsētas
stadionā. Ziemā stadionā darbojās slidotava, bet Valkas pagasta teritorijā – slēpošanas trase.
Pasākumi Valkas pilsētas stadionā: 3 turnīri futbolā jauniešiem un 8 LJFL spēles, 10 otrās
līgas spēles pieaugušo komandām, sporta dienas un stundas pilsētas bērnudārziem un skolām, 2
sacensības vieglatlētikā skolu komandām un Valkas-Valgas uzņēmēju sporta spēles. Stadionā
notiek mācību – treniņu darbs Valkas novada BJSS vieglatlētiem, futbolistiem, biedrībai FK
”Valka” un VUGD Valkas daļas darbiniekiem, bet šautuvē – Valkas novada BJSS šāvējiem,
zemessardzei un policijai, darbojas arī trenažieru zāle. Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā
nodarbojušies 8757 sportisti.
Vijciema pagastā rīkotas pagasta sacensības novusā, galda tenisā, badmintonā, auto
veiklības braucienos, ziemas sporta diena, vasaras sporta svētki u.c. Hokeja komanda „
Vijciems” piedalījās Vidzemes čempionātā.
Ērģemes pagastā labiekārtota peldvieta, izbūvēts hokeja laukums, notika sporta diena,
visas vasaras garumā notika sacensības pludmales volejbolā u.c. sporta aktivitātes.
Zvārtavas pagastā kopā ar biedrību „Atrodi laiku sev” tika organizēti sporta pasākumi:
Ģimenes sporta spēles kopā ar Ozolu pamatskolas skolēniem, galda spēļu sacensības, zolītes
turnīri.
Kārķu pagastā notika Ziemassvētku turnīrs volejbolā, sacensības auto figurālajā
braukšanā, riteņbraukšanā, galda spēļu turnīri, „koka auto” sacensības, skrējiens apkārt
Kārķiem u.c. sporta aktivitātes.
Valkas pagastā notika pagasta sporta spēles, pludmales volejbola sacensības, uzstādītas
ielu vingrošanas ierīces gan Lugažos, gan Sēļos.
5.3.Izglītība
Izglītības pārvalde pilda Izglītības likumā un likumā “Par pašvaldībām” noteiktos
izglītības darba organizācijas, pārvaldības, izglītības pieejamības un dažādu ārpusskolas darba
aktivitāšu koordinēšanas uzdevumus.
Izglītības pārvaldes speciālisti piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas un tās
struktūrvienību, citu ministriju, iestāžu un organizāciju organizētajos semināros atbilstoši
amata aprakstam, veicamajiem pienākumiem un aktuāliem darba jautājumiem. Speciālisti visu
gadu seko izmaiņām ar izglītību saistītajos normatīvajos aktos, par izmaiņām informē izglītības
iestāžu vadītājus. 2013.gadā darbinieki piedalījās Latvijas – Igaunijas darba grupās, kas risina
pārrobežu izglītības jautājumus.
Izglītības iestādes un izglītojamie
Valkas novadā darbojas sešas vispārizglītojošās skolas - Ērģemes, Kārķu, Ozolu,
Vijciema un Valkas pamatskola un Valkas ģimnāzija. 2013./2014. mācību gadā izglītības
iestādēs ir 839 skolēni un 360 pirmsskolas bērni. Skolas gaitas uzsāka 70 pirmklasnieki,
savukārt 9.klasi gatavojas beigt 69 skolēni. 10.klasē mācības uzsāka 61 izglītojamais, tajā
skaitā Valkas ģimnāzijas vakara (maiņu) izglītības programmā mācās 18 audzēkņi, kuri
vienlaicīgi apgūst galdnieka – namdara profesiju Valgas profesionālās izglītības centrā.
12.klasi gatavojas beigt 47 skolēni.
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Visas pagastu pamatskolas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, to apgūst 83
izglītojamie. Valkas pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa” apmeklē 185 bērni, speciālo
pirmsskolas izglītības iestādi “Pumpuriņš” - 59 audzēkņi. Bērnu un jauniešu centra „Mice”
pirmsskolas grupā “Rūķu skola” darbojas 15 bērni. Valkas Ev.Lut. draudzes pirmsskolas
izglītības iestādi „Gaismiņa” apmeklē 23 audzēkņi.
No 2013.gada 1.septembra Bērnu un jauniešu centra “Mice” dažādos interešu izglītības
pulciņos darbojas 539 izglītojamie. Pulciņu nodarbības bērni apmeklē gan Valkā, gan visās
novada vispārizglītojošajās skolās.
Bērnu – jaunatnes sporta skola turpina īstenot profesionālās ievirzes izglītības
programmas vieglatlētikā, futbolā, šahā, florbolā. Uzsākta interešu izglītības programmas
īstenošana futbolā pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Skolā ir 248 audzēkņi. Turpina
darboties 2 grupas futbolā, kurā iestājušies Ērģemes pamatskolas zēni un meitenes, vispārējās
fiziskās sagatavotības grupa Vijciema pamatskolā. No jauna šāda grupa atvērta Kārķu
pamatskolā.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola īsteno 13 licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas, skolā ir 101 audzēknis. Daļa programmu tiek īstenotas arī Kārķu pamatskolā.
Valkas Mākslas skolā mācās 251 audzēknis. Šo pilsētas jauno mākslinieku izglītības
iestādi apmeklē arī bērni un jaunieši no Valgas, mācības notiek arī igauņu valodā. Skola īsteno
vizuāli plastiskās mākslas programmu.
Iepriekšējā mācību gadā 13 pedagogiem novērtēšanās procesā piešķirta 3.kvalitātes
pakāpe. Šajā mācību gadā kvalitātes pakāpes noteikšanai sevi pieteikuši 18 pedagogi – divi uz
5.kvalitātes pakāpi, septiņi uz 4.kvalitātes pakāpi, bet deviņi uz 3.kvalitātes pakāpi.
Mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi
2012./2013. mācību gadā Valsts izglītības satura centrs deva skolēniem iespēju
piedalīties 11 starpnovadu līmeņa olimpiādēs dažādos mācību priekšmetos. Kopumā
olimpiādēs piedalījās apmēram 300 skolēni. Trīs mācību priekšmetu olimpiādes notika
tiešsaistes režīmā - fizika, informātika un pirmo reizi arī bioloģija.
Pasākumi skolēniem un skolotājiem
Februārī Izglītības pārvalde organizēja Karjeras dienu novada 9.klašu skolēniem. Šajā
dienā izglītojamie tika informēti par turpmākās izglītības vai profesijas ieguves iespējām pēc
pamatskolas beigšanas, uzklausīja Valkas ģimnāzijas absolventu – koledžu audzēkņu un
augstskolu studentu atziņas par skolā iegūto zināšanu svarīgumu un dzīvi un mācību procesu
viņu izvēlētajās izglītības iestādēs. Jaunieši uzzināja par profesijām, kuras var apgūt Latvijas
lauksaimniecības universitātē, Rīgas tehniskajā universitātē, Vidzemes augstskolā, Alberta
koledžā, Policijas koledžā. Devītklasnieki iepazinās ar Valkas ģimnāziju un Valgas
profesionālās izglītības centru, viesojās Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas nodaļa, tikās ar
karjeras konsultanti.
Aprīlī tika noorganizēta pēcpusdiena novada/starpnovadu mācību priekšmetu okimpiāžu
dalībniekiem un viņu skolotājiem. Skolēni saņēma Diplomus un balvas, skolotāji – Pateicības.
Visiem dalībniekiem muzicēja grupa “Okey” no Smiltenes ģimnāzijas.
Jūnijā, pilsētas svētku ietvaros, notika mācību gada noslēguma pasākums. Tajā
tradicionāli tika aicināti piedalīties visi novada pedagogi un skolēni, kuri ar teicamām sekmēm
pabeidza mācību gadu un bija ieguvuši godalgotas vietas valsts un reģionālā līmeņa mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Skolēni saņēma stipendijas un Pateicības, skolotāji novada domes Pateicības, balvas, Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un Pateicības.
Novembrī Izglītības pārvalde organizēja gadskārtējo pedagoģiskā darba jubilāru
godināšanas pasākumu Valkas novadpētniecības muzeja Cimzes klasē, bet decembra mēnesī
Bērnu un jauniešu centrā “Mice” uz Ziemassvētku eglīti tika aicināti visi no darba aizgājušie
pensionētie izglītības darbinieki.
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Pedagoģiskā darba jubilāri godināšanas pasākumā Valkas novadpētniecības muzejā
Projektu darbs
2013. gadā visas Valkas novada lauku skolas īstenoja SFL atbalstītu projektu
“Mācāmies, strādājam un kopā dzīvojam”. Projekta īstenošanu koordinēja Attīstības un
plānošanas nodaļa, bet programmu īstenošanas un pedagogu tālākizglītības procesu organizēja
Izglītības pārvalde.
Kopā ar Valkas ģimnāziju tika sagatavots projekts sporta materiālās bāzes atjaunošanai un
papildināšanai un guva atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā konkursā.
Tika sniegts atbalsts Ērģemes pamatskolai projekta “Vecāku skoliņa” saturiskajā
sagatavošanā iesniegšanai Sorosa fonda – Latvija.
Gatavojoties Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejai, 2013.gadā sadarbībā kultūras darba
organizatori, Valkas novadpētniecības muzeja speciālisti, BJC “Mice” pedagogiem organizētas
tikšanās ar Valsts izglītības un satura centra speciālistiem, Latvijas universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoriem, Latviešu Biedrības nama administrāciju un
Jāni Erenštreitu. Sagatavotas informācijas un nolikumi publicēšanai laikrakstā “Izglītība un
Kultūra”, kā arī VISC informatīvajā bāzē.
Pārskata gadā Jauniešu dome piedalījusies šādos pasākumos:
• Apmācības Anglijā un Latvijā;
• Aktivitātes Valkas novada sociālajā namā;
• Brīvprātīgie XI Lielajā Labdarības Robežtirgū;
• Dalība Grila festivālā Valgā – pārstāvēta Valkas pilsēta;
• Organizētas aktivitātes Muzeja naktī;
• Puķu pušķu taisīšana Dziesmusvētku dalībniekiem;
• Ekspedīcija pa Valku – tūrisma objektu meklēšana;
• Tūrisma objektu sakopšanas talkas;
• JD dalība Eurocamp nometnē Vācijā;
• Organizētas aktivitātes Ausekļa ielas svētkos;
• Pasākumi par godu Tautas Frontes 25 gadu jubilejai;
• Patriotiskais mēnesis Jauniešu birojā – dažādas aktivitātes visu novembri;
• Noorganizēta labdarības akcija bērniem „Piedzīvo brīnumu!”.
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5.4. Attīstības un plānošanas nodaļa
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa 2013.gadā ir strādājusi pie 20
dažādiem projektiem, tajā skaitā 3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 5 Lauku attīstības
programmas, Eiropas Sociālā fonda un 12 citiem projektiem. 2013.gadā kopumā īstenoti
projekti par 1 110 360 latu.
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 5 696 598.42 Ls. 2013.gadā tika izlietoti 525 965.49 Ls no
kopējām projekta izmaksām.
2013.gadā rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 3700,7 m, kanalizācijas tīkli 2074,5 m. Tai skaitā
tika izbūvēts ūdensvada atzars 452 m garumā, kas nodrošina ūdensapgādi Lauktehnikas
rajonam no Valkas pilsētas centralizētā ūdensapgādes sistēmas. Būvdarbi noritēja Blaumaņa,
Varoņu, Tālavas, Pumpura, Tērauda, Līvu, Beverīnas, Valdemāra ielās un Lauktehnikas rajonā.
ES ERAF aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” projekta „Ielu
rekonstrukcija
Valkas
pilsētā
uzņēmējdarbības
veicināšanai
novadā”
(Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003/006) ietvaros 2012.gadā tika rekonstruēta Beverīnas
iela posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai un izbūvēta ietve gar Fr. Roziņa ielu, 2013.gadā - Tālavas
iela posmā no Ausekļa līdz varoņu ielai un Rīgas ielas 22, 24 ietve. Darbus veica SIA
„Limbažu ceļi”.
Kopējās projekta izmaksas Ls 447 074.00 Ls
2013.gadā izlietoti - 293 448.13 Ls
ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu
ciemā, 2. kārta” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/121).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 324 598.02 Ls. 2013.gadā tika izlietoti 6 525.56 Ls no
kopējām projekta izmaksām. 2013.gadā tika sagatavoti un iesniegti projektu iesniegumi, tika
izstrādāts tehniskais projekts, tā īstenojot, paredzēts izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, rekonstruēt esošo kanalizācijas sūkņu staciju un veikt ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju. Pašreiz norit iepirkuma procedūra būvdarbiem.
ES ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada
Ērģemes pagasta Ērģemes ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/120)
Kopējās projekta izmaksas sastāda 474 918.83 Ls. 2013.gadā tika izlietoti 10 527.00 Ls no
kopējām projekta izmaksām. 2013.gadā tika sagatavoti un iesniegti projektu iesniegumi, tika
izstrādāts tehniskais projekts, tā īstenojot, paredzēts izbūvēt 2 jaunas kanalizācijas sūkņu
stacijas, renovēt artēzisko urbumu „Skola” un veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
rekonstrukciju. Pašreiz norit iepirkuma procedūra būvdarbiem.
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši”
rekultivācija Valkas novada Vijciema pagastā” (Nr.
Nr.3DP/3.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/001).
Kopējās projekta izmaksas sastāda 80 000.00 Ls. Projekta ietvaros paredzēts veikt teritorijas
topogrāfisko uzmērīšanu, ģeoloģisko izpēti, tehniskā projekta izstrādi un rekultivācijas darbu
veikšanu.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam projekta
„Robežgaisma” ietvaros iegādāta gaismas un skaņas aparatūra Valkas kultūras namam, Valkā
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noorganizēts X Starptautiskais amatieru teātru festivāls „Tālvils”, Valkas mākslas skolas 2
pedagogi un 5 audzēkņi devās pieredzes apmaiņā uz Gatčinu un ar Valkas mākslas skolas
pieredzi iepazinās Gatčinas mākslas skolas 7 pedagogi. Kopējie izdevumi 2013.gadā –
33891.72 LVL.
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.-2013. gadam projekta „Attālo teritoriju
attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta
izstrādē” ietvaros 2012.gadā tika rekonstruēts stāvlaukums pie Valkas novadpētniecības
muzeja, 2013.gadā uzsākts darbs pie Via Hanseatica tūrisma maršruta tūrisma ceļveža, mājas
lapas, mobilās aplikācijas u.c. veicināšanas pasākumu realizācija, kā arī organizētas apmācības
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 2012.gadā projekta kopējās izmaksas 15 539.97 LVL,
2013.gadā kopējās projekta izmaksas 1947.47 LVL. 2014. gadā plānots organizēt apmācības
tūrisma gidiem un uzstādīt tūrisma norāžu zīmes, kā arī veikt citus tūrisma veicināšanas
pasākumus novadā par kopējo summu 4967.07 LVL. (T.sk., 90 % programmas finansējums un
5% valsts budžeta līdzfinansējums.)
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007.-2013. gadam projekta „Be good at
sport”, ELRII-227 ietvaros ir iegādātas jaunas formas Valkas volejbola, futbola un florbola
skolēnu sporta komandām, kā arī uzlabots komandu aprīkojums. Valkas ģimnāzijas sporta zālei
ir iegādāta florbola laukuma sertificēta apmale un vārti, pie halles volejbola laukumos uzstādīti
laukuma tīklu stabi, iegādātas florbola nūjas, futbola un volejbola bumbas. Kopējie izdevumi
2013.gadā – 18 279.52 Ls
Igaunijas-Latvijas programmas projekta „Valkas Mākslas skolas kā kopīga pārrobežu
kultūrizglītības centra attīstība” ietvaros Valkas mākslas skolā 26 audzēkņi uzsākuši
apmācību igauņu valodā, kā arī darbu uzsāka 3 pedagogi, 1 skolas sekretāre un viens direktora
vietnieks mācību darbā ar igauņu valodas zināšanām. Iegādātas mēbeles, metodiskie materiāli,
koktēlniecības instrumenti un 1 dators Mākslas skolas vajadzībām. Kopējās projekta izmaksas
2012.gadā 9489.20 Ls un 2013.gadā 18 839.83 Ls (t.sk., 85% programmas finansējums).
Igaunijas Latvijas pārobežu sadarbības programmas projekts „Valkas- Valgas dzelzceļa
stacijas renovācija” Nr. EU43031
Uzstādīts informatīvais stends pie autoostas, kopējās projekta izmaksas 2420.00 Ls
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas
pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Hokeja laukuma izbūve un
peldvietas labiekārtošana Ērģemes pagastā”
2013.gada izdevumi kopā -24 200.00, t.sk. ELFLA finansējums 18000,00 Ls
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Āra vingrošanas
laukumu ierīkošana Valkas pagastā” ietvaros Valkas pagasta Sēļos un Lugažos ir aprīkoti
āra vingrošanas laukumi. Projekta kopējās izmaksas 4840 LVL, t.sk., ELFLA finansējums
3600 LVL.
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Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Vijciema tautas
nama infrastruktūras ierīkošana” ietvaros Vijciema tautas namā uzstādīts skatuves
aprīkojums un apgaismojums, kā arī iegādāti mūzikas instrumenti un apskaņošanas iekārtas.
Projekta kopējās izmaksas 18 430,78 LVL, t.sk., ELFLA finansējums 13 500,00 LVL.
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Zvārtavas pagastā” ietvaros Mierkalna tautas namā
uzstādīta skaņas un gaismas aparatūra. Projekta kopējās izmaksas 8 022,30 LVL, t.sk., ELFLA
finansējums 5 967,00 LVL.
Ziemeļvalstu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
projekts „Ilgtspējīga attīstības stratēģija, ietverot vietējās uzņēmējdarbības un jauniešu
nodarbinātības veicināšanu” Nr. PA-GRO-493
2013.gada izdevumi kopā – 4568,72.
Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta „Skola kā
kopienas attīstības resurss” projekta „Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā” ietvaros
2013.gada Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās notikušas praktiskās
apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un
datorzinībās, notikuši četri tematiskie pasākumi „Gadskārtas”, četras pieredzes apmaiņas
„Radošās vasaras nodarbības”, kā arī iegādāti dažādi pamatlīdzekļi (šujmašīnas, kokapstrādes
iekārtas, virtuves tehnika, fotoaparāti u.t.t.). SFL finansējums 13 921.98 Ls.
Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta „Skola kā
kopienas attīstības resurss” 2.komponentes „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un prasmju
attīstīšana” projekta „Krāsaini sporta laukumi Vijciema un Zvārtavas pagasta pamatskolās”
ietvaros atjaunoti sporta laukumi pie Vijciema un Ozolu pamatskolām, SFL finansējums
350.00 Ls.
Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārta „Skola kā
kopienas attīstības resurss” 3.komponentes „Atbalsts pirmsskolas vecuma bērniem un viņu
ģimenēm” projekta „Vecāku un bērnu skoliņas” ietvaros pilnveidotas Ērģemes pamatskolas
pirmsskolas bērnu grupiņa, organizējot nodarbības un iegādājoties dažādu inventāru (mēbeles,
smilšu terapijas inventāru, attīstošas rotaļlietas un bērnu grāmatas). SFL finansējums 700.00
Ls.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” 2.kārtā
projektā „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija Valkas
novadā” Valkas pilsētā un Ērģemes pagastā uzstādītas 112 energoefektīvas LED lampas.
(Projekta kopējās izmaksas 119 981.34 LVL, t.sk., KPFI finansējums 81 718,94 LVL.).
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” ietvaros tiks īstenoti kompleksus
energoefektivitātes pasākumus J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā
(Ēkas energoefektivitāti paaugstinoši rekonstrukcijas darbi (t.sk., fasādes un jumta siltināšana,
logu un durvju nomaiņa, grīdu renovācija), apkures sistēmas renovācija un siltummezgla
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rekonstrukcija, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija un ventilācijas
sistēmas izbūve). Darbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Projekta kopējās izmaksas
209 184.94 LVL, t.sk., KPFI finansējums 95 130,60 LVL.
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta „Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” ietvaros līdz 2014.gada 30.augustam plānots izbūvēt
bērnu rotaļu laukuma Ausekļa ielā 44, Valkā 1.kārtu. Projekta kopējās izmaksas 46 566,63
LVL, t.sk., ELFLA finansējums 13 500,00 LVL.
Vidzemes kultūras programma 2013 projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras mantojumu” ietvaros 2013.gadā
iegādāti tautas mūzikas instrumenti un 2014.gadā Valkā tiks organizētas ikgadējo tautas
dziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala” 2014. gada Vidzemes reģiona posms par godu
J.Cimzes 200.jubilejas gadam. Projekta kopējās izmaksas 3500,00 LVL, t.sk., 1400,00 LVL
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.
Plašāka informācija par projektiem pieejama Valkas novada domes mājas lapas www.valka.lv
sadaļā pašvaldība/projekti.
Teritorijas plānošanas daļas pārskats
1.

Zemes ierīcība: 2013.gadā kopumā sagatavoti 10 darba uzdevumi zemes gabalu sadalīšanas
un zemes ierīcības projektu izstrādes vajadzībām.
Valkas novada domes sēdē izskatīti un ar sēdes lēmumu apstiprināti 9 zemes ierīcības
projekti par zemes gabalu sadalīšanu Valkas novada teritorijā.

2.

2013.gadā sagatavoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti 32 pašvaldībai
piederoši nekustamie īpašumi.

3.

Turpinās pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas process.
2013.gadā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas reģistrā kopumā ir reģistrēti 41
atsavināšanas ierosinājumi, no tiem 2013. gadā iesniegti 10 jauni iesniegumi. Pēc
iesniegumu izskatīšanas Atsavināšanas procedūra ir uzsākta visos gadījumos. Atsavināšanas
procedūra turpinās un līdz gada beigām kopumā ir pabeigta 10 gadījumos. Daļēji pabeigtas
ir 5 atsavināšanas lietas ar atlikto maksājumu, kur procedūras noslēgums ir atkarīgs no
samaksas termiņa.

Atsavināšanas procedūras ilgums galvenokārt ir atkarīgs no tā, kādi dokumentu ir
atsavinātāja ierosinātāja rīcībā, ja tiek iesniegts ierosinātāja rīcībā esošs zemes gabala
robežu plāns, tas ievērojami saīsina procedūras ilgumu. Tāpat atsavināšanas procedūras
ilgumu ietekmē arī fakts, ja uz atsavināmā zemes gabala atrodas atsavināšanas ierosinātājam
piederošas ēkas un būves, uz kurām īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Šī
iemesla dēļ uz doto brīdi tiek kavēta 9 zemes gabalu atsavināšanas procedūra. Bez tam
veiktas konsultācijas nekustamā īpašuma atsavināšanas jautājumos.
4. Tiek uzturēts un aktualizēts Valkas novada domei piederošās, piekrītošās zemes nomas
reģistrs. 2013.gadā pamatojoties uz Valkas novada domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem,
kopumā tika sagatavoti 195 nomas līgumi un vienošanās, no tām zemes nomas līgumi 62,
mazdārziņi 83, vienošanās 50. Līdz gada beigām parakstīti 118 nomas līgumi un 32
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vienošanās. Teritorijas plānošanas daļa regulāri izsūta informatīvās atgādinājuma vēstules
par nomas termiņa izbeigšanos un tā pagarināšanu, kā arī atteikuma gadījumā mājas lapā
tiek publicēta informāciju par nomā pieejamajiem brīvajiem zemes gabaliem.
5.

Saskaņā ar 2013.gada 19.marta Rīkojumu Nr.22V, lai novērstu nepilnības izziņu „Par
lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes
platību” sagatavošanā un nodrošinātu operatīvu un pārbaudītu augstāk minēto izziņu
sagatavošanu, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai tika uzdots uz
rakstiska iesnieguma pamata sagatavot un izsniegt minētās izziņas. 2013.gadā tika izskatīti 2
personu iesniegumi un sagatavotas attiecīgās izziņas iesniegšanai Valsts ieņēmumu
dienestā.

Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze, kas
ietver jauno (uzmērīto) topogrāfisko datu pārbaudi un to sakārtošanu planšetēs, atbilstoši
noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu.
Kopumā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 48 (četrdesmit astoņi) jauni
topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu darbi.
Paralēli tika pabeigta arī planšetu datu konvertācija uz jauno specifikāciju, saskaņā ar
Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281. 2013.gadā kopumā tika veikta
334 planšetu datu konvertācija.
7. Kopš 2010.gada 1.oktobra, Teritorijas plānošanas daļa, pamatojoties uz 2010.gada
28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību
pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 4.punktu, un vadoties no Valkas
novada teritorijas plānojuma, gatavo izskata personu iesniegumus par nekustamo īpašumu
pārdošanu un sagatavo izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, ja šis īpašums nav
nepieciešams pašvaldību funkciju realizēšanai.
Kopumā 2013.gadā ir sagatavotas 113 izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
Apkopojot šo informāciju var secināt, ka 2013.gadā visvairāk darījumu ar nekustamo
īpašumu ir bijis Valkas novada Valkas pagastā (28 darījumi), Ērģemes pagastā 20 darījumi,
Kārķu pagastā 16 darījumi, Zvārtavas pagastā 15 darījumi, savukārt Valkas pilsētā reģistrēti
27 darījumi ar nekustamo īpašumu.
8. Lai sakārtotu adrešu reģistru un veiktu ēku datu deklarēšanu valsts kadastra reģistra
informācijas sistēmā, tika veikta Valkas pilsētās teritorijā esošo garāžu lietotāju un tiesisko
valdītāju datu inventarizācija. Kopumā tika sagatavotas un iesniegtas Valsts zemes dienestā
702 deklarācijas ēku reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā. Bez tam, lai ēkas reģistrētu
kadastra reģistra informācijas sistēmā tika sagatavoti lēmumprojekti adresu piešķiršanai
katrai no deklarācijās minētajām ēkām.
6.

9.

Zemes komisijas darbība:
Saskaņā ar 2013.gada 26.septembra Zemes komisijas nolikumā, Zemes komisijas
kompetencē ir izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju ieteikumus un
norādījumus, kā arī personu iesniegumus un pieņemt lēmumus šādos jautājumos:
1. pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
2. platības noteikšana ēku uzturēšanai;
3. adreses noteikšana ēku uzturēšanai;
4. zemes ierīcības projekta nepieciešamība un apstiprināšana;
5. zemes gabala piekritība;
6. zemes sadalīšana;
7. zemes lietošanas mērķa vai zemes platības precizēšana u.c.”.
Pamatojoties uz augstāk minēto, 2013.gadā notika 3 zemes komisijas sēdes, kur kopumā
tika izskatīti 73 iesniegumi, sagatavoti attiecīgi lēmumprojekti un pieņemti lēmumi.
46

10.

Lai veicinātu mednieku, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un
novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju, kā arī izvērtētu un novērstu meža dzīvnieku
nodarītos postījumus lauksaimniecības kultūru platībās Valkas novada teritorijā, 2012.gada
28.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu izveidot Medību koordinācijas komisiju
25 locekļu sastāvā. Komisija sastāv no mednieku kolektīvu, zemnieku, valsts meža
dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un Valkas novada domes pārstāvjiem.
2012.gada 26.jūlijā Valkas novada dome apstiprināja Medību koordinācijas komisijas
nolikumu (sēdes protokols Nr.8, 31.§.).
2013.gada 24.maijā Medību koordinācijas komisija ievēlēja valdi, saskaņā ar Medību
koordinācijas komisijas nolikuma 6.punktu.
Lauksaimniecības zemju īpašnieki un zemnieki var griezties pie Medību koordinācijas
komisijas locekļiem gadījumos, ja viņiem piederošos lauksaimniecības kultūru sējumus un
stādījumus posta meža dzīvnieki, un medību tiesību lietotājs neveic pasākumus postījumu
un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

11. Veikts

darbs nekustamā īpašuma nodokļu administrācijā:
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu
skaits ir 12929, no tās zemei – 7667, ēkām – 5257.

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadā sastāda Ls 271301.
Par 2013. gadu samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - Ls 280407.35.
tai skaitā:
13.tabula
Nekustamā īpašuma
veids
Zeme
ēkas, mājoklis

Aprēķināts, Ls
par 2013.gadu
193823.93
77477.07

Samaksāts, Ls
par 2013.gadu
(kārtējie
maksājumi)
185114.49
59628.63

Samaksāti parādi
Ls
(par iepriekšējiem
periodiem)
23542.92
12121.31

Kopējais parāds Valkas novadā uz 2014.gada sākumu sastāda Ls 76228.96 (108677.50
EUR).
2013.gadā kopumā izsūtīti 269 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparāda un nokavējuma naudas samaksu un 78 brīdinājumi par parādu piedziņas
uzsākšanu.
Tiesu izpildītājam – parādu piedziņai nodoti 28 nekustamā īpašuma nodokļu
parādnieki.
Sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz dažāda veida pieprasījumiem un
personu iesniegumiem, veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu,
veikts pārrēķins trūcīgajām personām.
Sagatavoti saistošie noteikumi par nodokļa piemērošanu 2014. gadam.
Saskaņā ar pašvaldības sagatavotajām deklarācijām, nekustamā īpašuma nodokļu datu
uzskaites reģistrā uzņemtas uzskaitē jaunas ēkas. Visa gada laikā, novada nekustamā īpašuma
nodokļu datu bāzē tiek veikta datu aktualizēšana, atbilstoši Valsts zemes dienesta un
zemesgrāmatas datiem.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2014.gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi, Ls 6833.02.
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Tūrisma informācijas birojs (TIB)
2013. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vidējais apmeklētāju skaits Valkas novada
tūrisma informācijas birojā ir bijis līdzīgs, bet ar katru gadu kopumā vērojama augšupejoša
tendence. Lielākā tūristu grupa ir no Latvijas, otru būtisku apmeklētāju grupu sastāda ceļotāji
no Igaunijas, pēc tam ārzemju ceļotāji no Vācijas, Somijas un citām valstīm.
Apmeklētāji pārsvarā interesējās par Valku-Valgu kā dvīņu pilsētu, kur vienlaikus
iespējams atrasties divās valstīs, tomēr pārsvarā mūsu novada tūrisma informācijas birojs kalpo
kā veiksmīgs informācijas nesējs par Latviju un Igauniju kopumā. Latviešu iecienītākais
galamērķis tāpat kā pērn bija Tartu, bet igauņi vēl arvien interesējas par Cēsīm, Siguldu un
Rīgu. Ārzemnieki vairāk vaicā pēc informācijas par Latviju kopumā, tomēr novērots, ka tūristi
arvien vairāk sākuši interesēties tieši par Valkas novadu un Valku.
Tūrisma informācijas birojs pozitīvu informāciju par novadu maksimāli centies izplatīt
arī ārpus biroja, atsaucoties uz jebkuru aicinājumu sniegt intervijas gan Latvijas, gan Igaunijas
mēdiju kanāliem, piedaloties semināros un pasākumos, starptautiskajās tūrisma izstādēs
„Balttour” un Esttour, uzņemot organizētas skolēnu, studentu, citu kolēģu un tūristu grupas
birojā, kā arī dodoties ārpus biroja.
Pērn tūrisma uzņēmēju savstarpējās saskarsmes stiprināšanas nolūkos noorganizēti
pieredzes apmaiņas braucieni. Gada pirmajā pusē sadarbībā ar Valkas jauniešu domi ir veikta
tūrisma ekspedīcija, kuras mērķis bija apzināt trūkumus un stiprās puses, kā arī orientēšanos
pilsētā. Maijā veiksmīgi noorganizēts viens no centrālajiem Valkas pasākumiem – Lielais
Labdarības Robežtirgus, kura laikā savāktie līdzekļi tika ieguldīti Jāņa Cimzes vaska figūras
izveidei Valkas novadpētniecības muzejā. Rudenī tūrisma birojs, jauniešu dome un
apsaimniekošanas nodaļa devās kopīgā talkā, kuras laikā tika sakoptas Valkas dižakmens un
Līgavu akmens teritorijas.
Visa gada garumā tūrisma birojs aktīvi ir strādājis pie ideju un priekšlikumu izstrādes
un apkopošanas, kuras gada beigās ir fiksētas, rakstiski iesniegtas un apspriestas ar novada
deputātiem un vadību. Intensīvi tiek strādāts pie jaunu novadu raksturojošu suvenīru izstrādes.
Ir izstrādātas jaunas Valkas novada kartes, mājas lapas versijas angļu un krievu valodā, kā arī
kopīgi ar kolēģiem izdots kvalitatīvs buklets par Valkas novadu. Informācija mājas lapā tiek
regulāri aktualizēta un uzlabota.
5.5.Būvniecība
Būvvalde darba pienākumus veic Valkas un Strenču novados.
Izsniegtas būvdarbu atļaujas 69, tai skaitā : Valkas novadā – 48 objektiem;
Ekspluatācijā pieņemtas būves 50, tai skaitā: Valkas novadā – 38;
Izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi 63, tai skaitā: 39 būvēm Valkas novadā ;
Akceptēti tehniskie projekti : 44 objektiem Valkas novadā;
Veiktas 55 objektu pārbaudes un sastādīti atzinumi 53, tai skaitā: Valkas novadā-37;
Akceptētas apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai, vai vienkāršotai rekonstrukcijai 35,
tai skaitā: 27 objektiem Valkas novadā;
Akceptētas ēkas fasādes apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai, vai vienkāršotai
rekonstrukcijai 3, tai skaitā: 3 objektiem Valkas novadā;
Projekta izmaiņu, būvju, kurām nav nepieciešama būvvaldes izdota būvatļauja, skaņojumi 34,
tai skaitā: 26 objektiem Valkas novadā;
Izsniegtas izziņas par dabā neesošām ēkām u.c objektiem 36 objektiem: 26 objektiem Valkas
novadā;
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5.6. Sociālā aizsardzība
Sociālais darbs
Sadarbībā ar NVO un ziedotāju atbalstu, kā arī dažādu projektu ietvaros noorganizēti
pasākumi bērniem Ziemassvētkos, vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, ekskursijas
un teātra apmeklējumi.
Sociālais dienests pieteicās dalībai biedrības „Ascendum” bērnu kultūras projektā „Garā
pupa”. Projekta ietvaros 32 Valkas novada bērni brauca uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas
Nacionālo operu, Rīgas Biržu, iepazītu Vecrīgas ievērojamākās vietas, kā arī apmeklētu
Latvijas Leļļu teātra izrādi.
Decembrī notika divas ekskursijas uz Rīgu pagastu trūcīgo ģimeņu bērniem. Ekskursijas
organizēja Sociālā dienesta sadarbības partneri Biedrība „Atbalsts Valkai” projekta „Valkas
novada attālo teritoriju bērnu un jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai” ietvaros. Katrā
ekskursijā piedalījās 30 bērni. Bērni no 10-12 gadiem apmeklēja kinoteātri, noskatījās filmu, kā
arī apskatīja Rīgas Zooloģiskā dārza iemītniekus. Bērni vecumā no 7-9 gadiem apmeklēja
Leļļu teātra izrādi un Rīgas Zooloģisko dārzu.
Valkas novada bērni varēja apmeklēt Latvijas Bērnu fonda Ziemassvētku labdarības
koncertu Rīgā un sniegts atbalsts bērnu – invalīdu nometnes organizēšanā.
Sociālais dienests ar nodibinājuma «Fonds Mammām un Tētiem» starpniecību saņēma 15
grāmatiņas «Alfabēta un ciparu skaitāmpantiņi», kuras izdalīja novada sākumskolām un
pirmskolas izglītības iestādēm, kā arī ar SIA „Roche Latvija” un A Fonds (Austrumu slimnīcas
atbalsta fonds) atbalstu saņēma un nodeva tālāk topošajām un jaunajām māmiņām 160
bezmaksas bukletu / grāmatu “Gribu būt māmiņa”.
Ar Sociālā dienesta atbalstu Valkas novadā sāka darboties Anonīmo Alkoholiķu (AA)
grupa. Pašlaik grupas vadītājs darbu ir pārtraucis, bet jebkurā laikā darbs var tikt atjaunots, ja
cilvēkiem būs interese.
Sociālais dienests, kā sadarbības partneris piedalījās ESF projekta “Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu resursu centrs” realizācijā. Projekta darbības laiks bija 19 mēneši
no 01.04.2012. – 31.10.2013. Projekta ietvaros tika izveidotas 3 atbalsta grupas un 1 darbnīca
nodarbinātības iemaņu saglabāšanai. Sociālie darbinieki turpina projekta ietvaros iesākto
darbu.
Sadarbībā ar Biedrību „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Sociālais dienests
noorganizēja iespēju saņemt Somijas sniegto humāno palīdzību novada iedzīvotājiem.
Sociālā palīdzība
• 1258 personām ir piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss.
• Sociālajiem pabalstiem izlietoti 205 697 LVL. Pabalstus saņēmušas 531 ģimene ( 1505
personas), tajā skaitā 472 bērni un 318 pensijas vecuma personas un invalīdi:
535 personas – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) –
91932 LVL,
1225 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 62216 LVL,
276 personas – pabalstu ēdināšanai izglītības iestādēs – 26016 LVL,
226 personas – pabalstu veselības aprūpei - 6499 LVL.
• 8 audžuģimenē ievietotajiem bērniem ir apmaksāta ēdināšana izglītības iestādē.
Audžuvecāki ir saņēmuši ikmēneša pabalstu bērna uzturēšanai 100 LVL mēnesī par
katru bērnu, kopā izlietoti 9600 LVL.
• 14 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
ir nodrošinātas sociālās garantijas. Izlietoti 5923 LVL.
• Latvenergo dāvātās elektrības norēķinu kartes 53.70 LVL vērtībā izdalītas 156 ģimenēm.
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• Sadarbībā ar Valkas novada bāriņtiesu tika izstrādāti un ar domes sēdes lēmumu
apstiprināti saistošie noteikumi Nr.46 „Par aizgādņa pabalstu”.
• Tika izstrādāts lēmuma projekts saistošajiem noteikumiem „Par materiālo atbalstu „Par
materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”, kuru izskatīs 2014.gada janvāra
domes sēdē.
• Neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli tika piešķirts materiāls atbalsts
jaundzimušo bērnu vecākiem – 100 LVL par katru bērnu, izlietoti 7300 LVL.
Sociālie pakalpojumi
• Pašvaldība nodrošinājusi ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju Sociālās
aprūpes namā 44 personām. Šim mērķim izlietoti 205 433 LVL.
• Pašvaldība ir arī pirkusi sociālos pakalpojumus no citas pašvaldības, kā arī no
privātpersonas par 19 648 LVL – pakalpojumu saņēmušas 12 pensijas vecuma personas un
personas ar invaliditāti.
• Aprūpe mājās ir nodrošināta 38 pensijas vecuma personām un invalīdiem.
• Katru mēnesi „Zupas virtuves” pakalpojumus izmanto 10 – 15 personas.
• Nakts patversmes pakalpojumus ir saņēmuši 12 personas, izlietoti 8418 LVL.
Valsts apmaksāto sociālo rehabilitāciju saņēma 1 cilvēks, rindā ir 14 cilvēki. Profesionālo
rehabilitāciju saņēma 3 cilvēki. Valsts nodrošinātos pakalpojumus sociālās aprūpes centrā
saņēma 4 cilvēki.
15.attēls
Pašvaldības budžeta izdevumi (%) sociālā atbalsta pasākumiem
Soci ālie
Atba lsta
pa kalpojumi pa sākumi,
8%
kompensācijas
4%

Soci ālā
pa l īdzība
88%

2013.gadā sociālajiem pabalstiem izlietoti 205 697 LVL, no pašvaldības budžeta līdzekļiem
apmaksāti (pirkti) sociālie pakalpojumi par 19668 LVL, kā arī veikti citi atbalsta pasākumi
un kompensācijas iedzīvotājiem par 8700 LVL.
2013.gadā sociālās aprūpes namā dzīvoja 44 iemītnieki, tajā skaitā 33 cilvēki uz pilnu
aprūpi. Sociālā nama pakalpojumus izmantoja Valkas novada iedzīvotāji. Nakts patversmes
pakalpojumus ir saņēmuši 12 personas.
Ērģemes bērnu namā – patversmē turpinājušās pārmaiņas: divas reizes nomainīts iestādes
nosaukums, pielāgojot, paplašinot un plānojot tā ilgtspējīgu darbību. 2013.gadā iestādei dots
nosaukums ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”, kur paralēli ilgstošajai bērnu sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas sniegšanai līdz sešu mēnešu ilgumam, tiek piedāvāts ievietot bērnus un
bērnus ar māmiņām krīzes situācijās. Tas nozīmē, ka no 2013.gada Valkas novada un arī citiem
iedzīvotājiem ar bērniem būs iespēja līdz pusgadam rast patvērumu grūtās dzīves situācijās.
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5.7. Bāriņtiesa
2013. gadā Valkas novada bāriņtiesa darbojās atbilstoši Bāriņtiesu likumam, 2006. gada
19. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi” un
Valkas novada domes apstiprinātajam Valkas novada bāriņtiesas nolikumam.
Bāriņtiesas darba saturu nosacīja:
• likumā un MK noteikumos noteiktie ikgadējie obligāti veicamie pasākumi,
• fizisko un juridisko personu iesniegumi un priekšlikumi bāriņtiesas
kompetences jautājumos.
Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2013. gadā izskatīti:
• 162 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
• nosūtīta korespondence 606 juridiskām un fiziskām personām,
• saņemtas 406 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem,
• pieņemti 48 lēmumi no tiem 1 vienpersoniskais lēmums,
• 5 personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību
atņemšanu. 2 personām atņemtas aizgādības tiesības,
• 5 bērnu vecākiem atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības, t.sk. 4 mātēm
un 2 tēviem,
• vajadzības gadījumā pārstāvētas bērnu intereses rajona tiesās un sniegti
atzinumi tiesai.
2013. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 137 lietas,
• 5 lietas par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem,
• 19 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem,
• 7 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē,
• 18 aizbildnības lietas,
• 4 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
• 14 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
• 22 aizgādnības lietas,
• 13 lietas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu.
• 13 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē,
• 10 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
• 2 lietas par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu,
• 10 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikts, ka ģimene ir dabiska bērna attīstības un
augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Bāriņtiesas darbā
jāsaskaras ar to, ka ne visiem bērniem vecāki nodrošina normālu ģimenisko vidi. Rezultātā
aktuāla ir bērnu ārpusģimenes aprūpe, kuras mērķis ir radīt bērnam aizsargātības sajūtu,
nodrošināt apstākļus viņa attīstībai un labklājībai. Bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana
bija viens no bāriņtiesas aktuālākajiem uzdevumiem.
2013. gadā Valkas novadā bija 34 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:
• audžuģimenē- 8 bērniem,
• aizbildņu ģimenēs- 18 bērniem,
• ārpusģimenes aprūpes iestādēs - 8 bērniem.
Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu
2 bērniem, tajā skaitā viens ievietosi aizbildņu ģimenēs un otram mainīts aizbildnis.
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Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, pēc informācijas par
iespējamo vardarbību ģimenē pret bērniem, sniegta informācija krimināllietas uzsākšanai,
valsts policija.
Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriņtiesa pieņēmusi 6 lēmumus.
Bērna personisko interešu aizsardzībai, aizstāvot bērna personiskās interese par valsts
sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina un izmaksu personai,
kura bērnu audzina pieņemts 1 lēmums un 1 lēmums par nodokļu atvieglojumiem.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 9 pieprasījumi apliecību sociālo garantiju
nodrošināšanai.
Regulāri informēts Sociālais dienests par ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība
bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā ar bērniem. Pārskata gadā bāriņtiesa
informējusi Sociālo dienestu par 15 ģimenēm, kurās atrodas 19 bērni un kurās netiek
pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši aizbildnībā, aizgādnībā, ārpusģimenes
aprūpes iestādēs, audžuģimenē esošo personu sadzīves apstākļus, piedalījušies 48 lietu
izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši ģimenes, par kurām saņemta informācija, ka
tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu aprūpei.
2013. gadā pabeigtas 27 bāriņtiesas pārraudzībā esošās īslaicīgi glabājamās lietas,
sagatavotas uzglabāšanai arhīvā, atbilstoši Lietu sarakstā noteiktajam glabāšanas termiņam un
Arhīva likumā noteiktajām prasībām.
Veikta bāriņtiesas dokumentu apdare par laiku no 2009. līdz 2010. gadam, pēc
apstiprinātās lietu nomenklatūras Izveidoti 2 lietu apraksti:
• pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr. 1 par 2009. gadu iekļautas 30 jaunas
lietas no Nr. 1 līdz Nr. 30 un pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr. 1. par
2010. gadu iekļautas 10 jaunas lietas no Nr.3 1 līdz Nr. 40,
• ilgtermiņā glabājamo lietu aprakstā Nr. 3 par 2009. gadu iekļautas 3 lietas
no Nr. 1 līdz Nr. 3 un ilgtermiņā glabājamo lietu aprakstā Nr. 3 par 2010.
gadu iekļautas 5 lietas no Nr. 41 līdz Nr. 8.
2011., 2012. un 2013.gada pastāvīgi un ilgtermiņā glabājamās lietas sagatavotas
uzglabāšanai arhīvā. Lietu apraksti, atbilstoši Arhīvu likumam, nav izveidoti, jo nav saņemti
metodiskie norādījumi darbam.
Valkas novada bāriņtiesa, atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Valkas novada pagastos veic
arī apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. 2013. gadā bāriņtiesa ir veikusi
190 šādas darbības:
• Ērģemes pagastā
13
• Kārķu pagastā
40
• Valkas pagastā
69
• Vijciema pagastā
46
• Zvārtavas pagastā
22.
5.8. Komunālā saimniecība
Ūdenssaimniecība
Valkas novada, Valkas pilsētas Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas infrastruktūras
nodrošināšanai veiktie darbi 2013. gadā.
•
•

Pilsētā lokalizētas un likvidētas 39 gadījumos ūdensvada trašu un pievadu avārijas;
Valkas pagastā, Lugažos un Sēļos veiktas ūdensvada avāriju novēršanas un analizācijas
aizsprostojuma likvidēšanas darbi 17 gadījumos;
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Zvārtavas pagastā likvidētas 2 ūdensvada avārijas;
Viestura ielā 2 pārbūvēts ūdensvada pievads, uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs;
Ērģemes pamatskolā veikta iekšējo ūdensapgādes tīklu pārbūve;
Ar hidrodinamiskās mašīnas palīdzību veiktas Ausekļa un Tālavas ielu kanalizācijas
trašu skalošanas, kā arī dzīvojamo māju pagalmu kanalizācijas tīklu skalošana;
• Regulāri veikti dažāda veida remontdarbi, tehniskās apkopes ūdens atdzelžotavas
stacijā un kanalizācijas notekūdeņu sūknētavās;
• Veiktas ūdensapgādes tīklu posmu nomaiņas Varoņu ielā, 160m;
• Tālavas ielā 68, Valkas pagasta automašīnu novietņu teritorijā izbūvēts no jauna
ūdensvads 250m garumā;
• Ūdensvada un kanalizācijas aku, pārsedžu un čuguna lūku nomaiņa, remonts, veikts 15
gadījumos;
• Latgales ielā 6, pārbūvēts ūdensvada pieslēgums ēkai;
• Veikti remontdarbi pie kanalizācijas cauruļvadu posmu nomaiņas;
• Ar asenizācijas automašīnu savākti 1325m³ sadzīves notekūdeņi no privātmājām;
• Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 401,750³ attīrīti
notekūdeņi;
• Ūdens atdzelžotavas stacijā Tālavas ielā 67 veikta ūdens rezervuāru skalošana,
dezinfekcija divas reizes gadā;
• Pilsētas ūdensapgādes tīklos veikta ūdens testēšana 4 reizes gadā;
• Notekūdeņu testēšana pirms ieplūdes NAI un pie izplūdes veikta 11 reizes gadā;
• Izsniegti tehniskie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi 25
objektu adresēm;
• Noslēgti līgumi par pieslēgšanos pilsētas centralizētiem tīkliem, 21privātmājas un 5
iestādes;
• Ekspluatācijā pieņemtas no jauna izbūvētās ūdensapgādes 3700m un 2075m
kanalizācijas tīklu trases;
• Iegādāts augstspiediena kanalizācijas cauruļvadu skalojamais agregāts;
• Ierīkota ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējā sistēma pagasta pārvaldes ēkā
„Luturskola”;
• Vijciemā ūdens atdzelžošanas iekārtu mājiņai veikts grīdas remonts, ierīkots jauns
ūdensvads uz tautas nama un pagasta pārvaldes ēku, atdzelžošanas iekārtu tvertnēs
nomainītas smiltis;
• Noslēgta vienošanās par Kārķu ūdenssaimniecības attīstību Kārķu ciemā – projekta 2.
kārtas realizāciju;
• Valkas pagastā pabeigta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta 2. kārta
Lugažu ciemā. Uzbūvēta ūdens attīrīšanas un atdzelžošanas stacija, pārbūvēta
kanalizācijas sūkņu stacija, pabeigta ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas izbūve Lugažu
ciema centrā;
• Izstrādāts projekts ūdenssaimniecības sakārtošanai Ērģemes pagastā un veikts iepirkums
būvdarbiem.
•
•
•
•

Siltumapgāde
•
•

Katlu mājas
Veikta apkures sistēmas, katliekārtu drošības pārbaude. Veiktas apkures katlu
hidrauliskās pārbaudes pirms apkures sezonas uzsākšanas.
Veikti apkures katlu un apkures sistēmas noslēgarmatūras profilaktiskie remonti,
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•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

bojātas noslēgarmatūras nomaiņa, siltumenerģijas uzskaites skaitītāju, manometru,
termometru pārbaude - verifikācija, veikta dūmvadu un dūmkanālu tīrīšana, kurināmā
uzkrājumu veidošana
Rūjienas ielas 5 katla māja
sakarā ar siltumtrašu savienošanu starp Rūjienas kvartālu un pilsētas centru, veikta
kopējās siltumtrases piebarošanas sistēmas pārbūve, papildus esošai sistēmai pieslēgta 6
m³ ūdens tvertne ar iekšējo apsildi
ORION šķeldas katlam veikts primārā gaisa padeves ventilatora kapitālais remonts.
Varoņu ielas 39 katla māja
uzstādīti divi jauni siltummezgli siltumenerģijas uzskaitei un apkures nodrošināšanai
rūpnieciskās ražošanas rajonam.
izbūvēts jauns piebraucamais pievedceļš un uzstādīti jauni iebraucamie vārti katla
mājas nodrošināšanai ar kurināmo.
Siltumtrases
Veikta veco, bojāto siltumtrašu posmu nomaiņa uz jauniem rūpnieciski izolētiem
Logstor Ror firmas cauruļvadiem bezkanāla ieguldījumā;
siltumtrases posms starp Varoņu ielas 38 un 39a dzīvojamām mājām zem Varoņu ielas
braucamās daļas ar kopējo garumu 36 metri un dn 139;
siltumtrases posms no Varoņu ielas 38 dzīvojamām mājas ievada līdz pazemes akai ar
kopējo garumu 30 metri un dn 60;
siltumtrases posms no Domes Bulvāra ielas 1 dzīvojamām mājas ievada līdz katla
mājas ievadam ar kopējo garumu 24 metri un dn 60.

Novērstas 6 siltumtrašu avārijas:
• Varoņu kvartāla siltumtrase – 3 avārijas
• Domes Bulvāra siltumtrase – 2 avārijas
• Zvaigžņu ielas 1 siltumtrase – 1 avārija
• remontēta 1 ielauzta siltumtrases aka
Siltummezgli.
ISM profilaktiskie remonti – apkopes, bojāto iekārtu, noslēgarmatūras nomaiņa, veikta 4.
siltummaiņu skalošana.
Noņemti uz pārbaudi un uzstādīti pēc pārbaudes verificēti siltumskaitītāji:
- dzīvojamās mājas – 14 gab.
- juridiskās un pašvaldības ēkas – 22 gab.
- uzstādīti jauni siltumskaitītāji – 2 gab.
Tika sniegta tehniska palīdzība siltumapgādes nodaļai nepiederošajās katlu mājās:
- apkures sistēmas, apkures katla apkope - remonts Valkas stadionā
- apkures sistēmas, apkures katla apkope – remonts Valkas pagasta Sēļos
- apkures sistēmas, apkures katla apkope – remonts Valkas pagasta Lugažos
Pagastos
Zvārtavas pagasta pārvaldes ēkā pārmūrētas divas krāsnis. Veikta pagasta pārvaldes malkas
šķūņa rekonstrukcija; pagasta iestāžu uzturēšanai sagatavoti 300m3 malkas. Valkas pagastā
veikta apkures krāšņu mūrēšana Saule 2 un Priedulājos.
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Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Papildus ikdienas darbiem – pilsētas teritorijas sakopšanai, ielu un ceļu uzturēšanai,
kapsētu, bērnu rotaļu laukuma, skeitparka, pilsētas ielu apgaismojuma apsaimniekošanai,
dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai, sabiedriskās tualetes, Sēlijas ielas slūžu
apkalpošanai, dūņu kompostēšanas laukuma apsaimniekošanai, tehnikas pakalpojumiem,
nodaļa veikusi vairākus citus labiekārtošanas darbus.
Lugažu laukumā izveidota jauna dekoratīvo krūmu dobe, kur aug kalnu priedes un
stefanandras. Pavasarī talkas laikā Fr.Roziņa ielā iestādīta šķeltlapu āra bērzu „Crispa” aleja.
Beverīnas ielā 3 uzstādīts jauns puķu statīvs. Raiņa un Tirgus ielu krustojumā izrakts vecais
dzīvžogs un nozāģēti bojātie koki, iestādīti jauni dekoratīvie krūmi.
Zāģēti sausie, bojātie un bīstamie koki Cimzes kapos, Brāļu kapos – priedes, Ebreju kapos –
bērzs, pie Mūzikas skolas – kļava, liepa, ozols, Rīgas ielā 35 – ozols, Rīgas ielā 54 - ozols,
Meža ielā - papeles, Blaumaņa ielā – bērzi, Lugažu laukumā – bērzs, pie tirgus – trīs ošlapu
kļavas u.c. Izkopts pamežs aiz Valkas pamatskolas. Izzāģēti krūmi gar dīķiem Ausekļa ielā,
Jaunā ielā, gar ceļa malām mazdārziņu rajonā „Celtnieks” u.c. Visā pilsētā pavasarī veikta
liepu vainagu formēšana.
Ieliktas divas jaunas caurtekas Blaumaņa-Pumpura ielu krustojumā , kā arī atjaunots
grāvis. Labota un skalota caurteka Rīgas-Purva ielu krustojumā.
Tika remontētas vai nomainītas ielu apgaismojuma kabeļlīnijas Tālavas, Ausekļa,
Stendera, Puškina, Fr.Roziņa, Rūjienas 6 un citās ielās. Nomainīti vecie dzelzsbetona balsti
Parka ielā, Tālavas ielā un no jauna uzstādīti ielu apgaismojuma balsti Stendera ielā 2, Rūjienas
ielā 6, Tālavas ielā un pie ģimnāzijas. Demontētas vecās sadales un uzstādītas jaunas sadales
Stendera ielā 2, Rīgas un Vienības gatves krustojumā, Ausekļa un Fr.Roziņa ielu krustojumā
un pie ģimnāzijas.
Iegādāts ekskavators JCB 4CX-4WS (izlaiduma gads 2004.), grāvju rokamais kauss.
vieglā kravas automašīna VW Transporter (izlaiduma gads 2006.).Tāpat iegādāti jauni rotājumi
Ziemassvētku eglei Lugažu laukumā un ielu laternu noformējumiem. Nopirkti 20 jauni sālssmilts konteineri, divas jaunas pārvietojamās tualetes.
Zvārtavas pagastā kopti un uzturēti pagasta autoceļi. Ceļu tīrīšanu no sniega un vasaras
ceļu ikdienas uzturēšanu veic z/s „Kāršupes” un z/s „Lejasvecumkalni”;
Vijciemā turpināti pagasta centra labiekārtošanas un sakopšanas darbi. Veikts pašvaldības
ceļa Sūbri – Žūri viena posma remontdarbi līdz Punkalēm. Greiderēti un tīrīti pagasta ceļi.
Daļēji nomainītas ielu apgaismojuma lampas. Kapsētai pirkts grants-smilts maisījums.
Komunālās saimniecības vajadzībām un pagasta autoceļu grāvju appļaušanai iegādāta
pļaujmašīna un asenalizācijas muca.
Ērģemē veikti pagasta ceļu uzturēšanas un remontu darbi, atjaunotas vidusdīķa slūžas
(remonta izmaksas 4949 Ls), līvānu māju ciematā izbūvēts ielu apgaismojums. Nomainīts
jumta segums sociālo dzīvokļu mājai „Valžkalnos” - remontu izmaksas 2468,72 Ls. Veikti
pašvaldībai piederošo mežu jaunaudžu kopšanas darbi 7,5 ha platībā,
Valkas pagastā daļēji atremontēti dzīvojamo māju jumti, veikts kosmētiskais remonts Sēļu
bibliotēkas telpās, atjaunots ceļa virsmas segums ceļa posmā Kaiči – Bekas.
5.10. Sabiedriskā kārtība un drošība
•
•
•

Pašvaldības policijā reģistrēti 43 fizisku personu iesniegumi;
Pašvaldības policija izbrauca uz 284 izsaukumiem;
Sniegts atbalsts pašvaldības uzņēmumiem, iestādēm un struktūrvienībām 63 reizes;
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Sastādīti 115 dienesta ziņojumi, pieņemti 52 paskaidrojumi, veiktas 12 alkohola
ietekmes pārbaudes (konstatēts reibums), sastādīti 32 akti;
• Pašvaldības policija izglītības iestādēs ar bērniem pārrunāja drošības jautājumus – 2
stundas;
• Pašvaldības policijas nogādāja Valsts policijā atskurbšanai 22 personas;
• Pašvaldības policija nogādāja dzīvesvietā 7 personas, kuras atradās stiprā alkohola
reibumā;
• Pašvaldības policijas darbinieki aizturēja 2 meklēšanā izsludinātas personas, kuras
nodotas Valsts policijai;
• Pašvaldības policija nodrošināja sabiedrisko kārtību 25 masu pasākumos;
• Fiziskām personām izteikti 211 mutvārdu aizrādījumi par sīkiem sabiedriskās kārtības
pārkāpumiem.
Pašvaldības policija sastādījusi 279 administratīvā pārkāpuma protokolus, no kuriem par
Valkas novada domes saistošo noteikumu neievērošanu 178 protokoli - no tiem visvairāk par
atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu – 109, par sēdēšanu uz
atpūtas soliņu atzveltnēm u. c. tam neparedzētām vietām – 33; par privātīpašuma nesakopšanu
– 13, par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus tam paredzētām vietām – 10,
par trokšņošanu, kas traucē apkārtējiem – 8 un citi.
Par Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā paredzētiem pārkāpumiem sastādīts 101
protokols, no tiem visvairāk par dzīvnieku turēšanas, labturības noteikumu pārkāpšanu – 30,
par Latvijas valsts karoga nepacelšanu noteiktās dienās un gadījumos – 42.
15.attēls
•

2013.gadā Pašvaldības policija kopā sastādījusi 279 administratīvā pārkāpuma protokolus, kas
ir par 158 protokoliem vairāk kā 2012.gadā. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu
neievērošanu sastādīti 178 protokoli, par 128 protokoliem vairāk kā iepriekšējā gadā, par
LAPK neievērošanu sastādīti par 30 protokoliem vairāk.
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6. Starptautiskā sadarbība
Valkas novada domei ir noslēgti sadarbības līgumi ar:
 Valgas pilsētas valdi (Igaunija)
 Valgas apriņķi (Igaunija)
 Novo – Devjatkino (Krievija)
Valkas novada dome un Valgas pilsēta darbojas City Twins (Pilsētas Dvīņi)
asociācijā, kuras dalībnieki ir arī „pilsētas dvīņi” Imatra - Svetogorodsk (Somija –
Krievija), Narva – Ivangorod (Igaunija – Krievija), Frankfurte (Oder) – Slubice
(Vācija – Polija). Asociācija tika izveidota ar mērķi dalīties pieredzē kopīgu problēmu
risināšanā, kā arī, lai veicinātu veiksmīgu, sabalansētu attīstību pierobežas reģionos.
Valkas novada dome darbojas arī Twin Towns asociācijā, kuras sastāvā ir
Valga, Igaunija
Östhammar, Zviedrija
Durby, Beļģija
Uusikaupunki, Somija
Orimattila, Somija
Kobylnica, Polija
Koscielisko, Polija
Tvrdosin, Slovākija
Weissenburg, Vācija
un savienībā Eiroreģions “Pleskava – Livonija”, kas ir pierobežas pašvaldību brīvprātīga
savienība .
.
Starptautiskā sadarbība
1.

2.
3.

4.

No 30.jūlija līdz 4.augustam 4 Valkas ģimnāzijas skolēni un 3 novada domes speciālisti
piedalījās Twin Town asociācijas partneru konferencē Kobylnicā (Polija). 2014.gadā Twin
Town pasākums notiks Valkā. Valkas novada dome ir saņēmusi līdzfinansējumu 9000
EUR no ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” šī pasākuma organizēšanai.
3.maijā Valkas novada 20 administrācijas pārstāvji kopā ar 20 Valgas apriņķa pašvaldību
vadītājiem un speciālistiem apmeklēja Helsinkos Somijas reģionālo un vietējo pašvaldību
savienību, kur dalījās pieredzē reģionālās reformas jautājumos.
Dvīņu pilsētu (City Twin) asociācija laikā no 01.09.2012 – 31.08.2014 ievieš projektu
„Dvīņu Pilsētu Asociācijas jauniešu sadarbības tīkls” (līdzfinansēts no programmas
„Eiropa priekš pilsonēm un pilsoņiem“.
2013.gadā Valkas jaunieši kopā ar citu asociācijas pilsētu jauniešiem piedalījās Frankfurtē
(Odere) (Vācija), Slubicā (Polija), Narvā (Igaunija), Valkā (Latvija) un Valgā (Igaunija),
Imatrā (Somija), Tešinā (Čehija), Cešinā (Polija) un to Krievijas robežpilsētas Ivangorodā
(Narva) un Svetogorskā (Imatra) projekta ietvaros organizētās jauniešu ekspedīcijās, kurās
tika strādāts pie robežpilsētu izpētes un kopīgām pārrobežu sadarbības stratēģijas izstrādes.
Projekta galvenie uzdevumi ir stiprināt sadarbību starp partnerpilsētām, strādāt pie
kopīgām pārrobežu sadarbības stratēģijām, iesaistīt jauniešus visās projekta aktivitātēs,
veidot jauniešu sadarbības tīkla bāzi, veicināt jaunu robežpilsētu iesaistīšanu asociācijā,
popularizēt asociācijas aktivitātes Eiropas Savienībā.
2013.gadā Valka – Valga ir City Twin asociācijas prezidējošās pilsētas un Valkā tika
noorganizētas 6.martā un 6.oktobrī asociācijas dalībnieku sanāksmes, kurās tika spriests
par jaunu biedru uzņemšanu un projekta iesniegšanu programmai „Eiropa Pilsoņiem”.
14.septembrī Valkas stadionā noorganizēta Sporta diena Valkas un Valgas uzņēmējiem,
kopējais dalībnieku skaits - 40.
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5.

6.

7.

8.

9.

Projekta „Ilgtspējīga attīstības stratēģija, ietverot vietējās uzņēmējdarbības un jauniešu
nodarbinātības veicināšanu” ietvaros no 2013.gada 30.septembra līdz 3.oktobrim 4 Valkas
novada domes pārstāvji devās apmācību vizītē uz Imatras pašvaldību Somijā un 2013.gada
9.oktobra līdz 12.oktobrim 5 Valkas novada domes pārstāvji devās apmācības vizītē uz
Veiles pašvaldību Dānijā. Apmācības vizīšu mērķis bija iepazīties ar vietējo Ziemeļvalstu
pašvaldību Ilgtspējīgas attīstības stratēģijām, dalīties ar pieredzi un zināšanām par vietējās
uzņēmējdarbības veicināšanas un jauniešu nodarbinātības atbalstīšanas labākajiem
risinājumiem, apmeklēt ieinteresētās puses un diskutēt par iepriekš minētajiem
jautājumiem, apspriest iespējamās nākotnes sadarbības sfēras un aktivitātes, ietverot
iespējamo Ziemeļvalstu – Baltijas valstu pārrobežu sadarbības projektu attīstīšanu. Valkas
novada dome ir saņēmusi 4000 EUR līdzfinansējumu šī projekta realizācijai no Ziemeļu
Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts
administrācija”.
2013.gada 29. - 30.oktobrī Cēsīs, Valkas novada pārstāvji piedalījās Igaunijas – Latvijas
pārrobežu sadarbības jautājumu risināšanai izveidotajās četrās tematiskajās darba grupās:
Sociālo un veselības aprūpes un glābšanas pakalpojumu pieejamības jautājumi – Viesturs
Zariņš, Transporta un enerģētikas un apkārtējās vides jautājumu – Gunta Smane, Izglītības,
tūrisma un sporta jautājumu – Vents Armands Krauklis un Rolands Rastaks, Darbaspēka
kustības un nodokļu sistēmas jautājumu – Jana Putniņa.
Darbošanās „Eiroreģionā „Pleskava, Livonija””. Ir notikušas Eiroreģiona Jauniešu tikšanās
24.05.2013 Apē (sapulcē, kurā tiek dibināta LV jauniešu sekcija), 17.09.2013 Pilvā
(Igaunija) un oktobrī Balvos (piedalījās Romina Meļņika). Visu trīs valstu attīstības
plānotāju un projektu speciālistu tikšanās notika 5.04.2013 Smiltenē. 3. – 4.10.2013 Pilvā
(Igaunija) notika 2 dienu kultūras darbinieku tikšanās Latvijas, Igaunijas un Krievijas
Eiroreģiona pašvaldību pārstāvjiem.
26.03.2013 Valkā notika Eiroreģiona „Pleskava, Livonija” kopsapulce.
4.novembrī sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi un Valgas uzņēmēju klubu Valkā (bistro
„Jumis”) tika noorganizēta Valkas un Valgas uzņēmēju tikšanās, kurā piedalījās un
prezentāciju par loģistiku sniedza profesors loģistikas jomā no St. Pēterburgas. Kopējais
dalībnieku skaits bija 50, tai skaitā 10 Valkas pilsētas uzņēmēji un 40 Valgas pilsētas.
Valkas novadā uzņemtas Latvijas un ārvalstu delegācijas: 22.10.2013 Cēsu, Amatas,
Vecpiebalgas, Līgatnes tūrisma centru vadītāji, 07.11.2013 Somijas vēstniece, 18.11.2013
Novodevjatkino lauku pašvaldības (Krievija) vadītājs un administrācijas pārstāvji,
5.12.2013 gadā Novodevjatkino lauku pašvaldības (Krievija) jaunie florbolisti un
administrācijas pārstāvji.
7. Nākamā gadā plānotie pasākumi

Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem diviem gadiem.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vīzija 2013. – 2037.gadam - Valkas
novads ir cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu
infrastruktūru uzņēmējdarbībai un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Pašvaldība turpina darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu
pievilcīga gan uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai. 2013.gadā Valkas novadā pašvaldības
ieviestajos Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir veikti darbi kopsummā par 1 110 360
LVL. 2013.gadā Valkā tika rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 3700,7 m, kanalizācijas tīkli
2074,5 m. Tai skaitā tika izbūvēts ūdensvada atzars 452 m garumā, kas nodrošina ūdensapgādi
Lauktehnikas rajonam no Valkas pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas.
Ūdenssaimniecības attīstības projekti šogad tiks īstenoti Valkas novada Ērģemes un Kārķu
ciemos.
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2013.gadā tika iesniegts projekts „Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras
rekonstrukcija Valkas novada Valkas pilsētā un Kārķu pagastā” konkursa 3.kārtā, kurā plānots
uzstādīt 87 energoefektīvas LAD lampas Valkas pilsētā un Kārķu pagastā. Valkas pilsētā jau
ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējumu jau uzstādītas 356 un Ērģemes
pagastā 30 energoefektīvas LED lampas.
Apjomīgs projekts ieplānots Vijciemā, kur tiks īstenots ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētais projekts -„Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā”. Kopējās projekta izmaksas sastāda 131708 EUR. Projekta ietvaros
paredzēts veikt teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu, ģeoloģisko izpēti, tehniskā projekta izstrādi
un rekultivācijas darbu veikšanu.
Kā galveno prioritāti Valkas novada dome 2014.gadam ir izraudzījusi izglītības jomu.
Katrā pagasta izglītības iestādē ir plānoti infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanas darbi.
Tā kā nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā
un Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi, tiks ņemti aizņēmumi
investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai.
Tāpat pašvaldība raudzīs atrast veidu kā stimulēt šajā jomā strādājošos. Tas pats attiecas uz
visām pašvaldības pārziņā esošajām jomām.
2014.gadā tiks ierīkots bērnu rotaļu laukums Valkas pilsētā, pie pirmskolas izglītības
iestādei „Pasaciņa”. Kopējās projekta izmaksas 66258 EUR.
Pašvaldība gatavosies ES fondu nākošajam 2014. – 2020.gada programmēšanas
periodam, kurā plānotie projekti ir iekļauti Valkas novada attīstības programmas Rīcības
plānā. Patīkamas pārmaiņas
sagaida J.Cimzes Valkas mūzikas skolas audzēkņus. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” projekta
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā” ietvaros tiks īstenoti kompleksi energoefektivitātes pasākumi skolas ēkā. Tiek izstrādāti
ēku siltināšanas projekti Valkas pamatskolai un Valkas Bērnu un jaunatnes sporta skolas zālei.
2014. – 2015.gadā ir plānota vairāku pašvaldības īpašumā esošo ēku siltināšana Valkā un
izglītības iestādes pagastos.
Darbs turpināsies arī pie ielu un ceļu, iekšpagalmu sakārtošanas. Tiks meklēts finansējums
Rīgas ielas posma no Zemgales ielas līdz Indrānu ielai (A3/E264) rekonstrukcijai. Šim
posmam jau ir izstrādāts tehniskais projekts.
Tiks uzsākts darbs pie meliorācijas sistēmas sakārtošanas un lauksaimnieciskās
ražošanas aktivitātes veicināšanas, mājražošanas attīstīšanas. Tāpat norisināsies darbs pie
tūrisma, kultūras un sporta pasākumu paplašināšanas un kvalitātes celšanas, kas nozīmēs
pienesumu novada ekonomikai.
Valkas novada pašvaldības 2014.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu
2014.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos
aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu
ietvaros.
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

Nr. PA1/2013

Valkas novada domei
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši Valkas novada domes (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2013. gada finanšu pārskata revīziju.
Revidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver:


2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā norādīts finanšu
pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgās sabiedrības nav šajā finanšu pārskatā.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par
nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības, sagatavošanu.

Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu
pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums
jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā
nav būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā
uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu
vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot
šo riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata
sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas
procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto
grāmatvedībasuzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu
pārskata vispārējā izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.

Atzinums
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Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Valkas novada
domes finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15.oktobra noteikumu
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā
Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2013. gada
finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
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