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Vadības uzruna
2018. gads bija sarežģīts, bet tajā pat laikā izdevās izdarīt ļoti daudz visās jomās.
Uzsākām ražošanas ēku būvniecību Lauktehnikas rajonā un Ķieģeļceplī, kas dos pozitīvu
pienesumu lokālajai ekonomikai nākamajos gadu desmitos, sakārtojām 9 ielas, pārkārtojām izglītības
iestāžu tīklu un pagastu pārvaldību.
Papildus problēmu rada cilvēku deklarēšanās Igaunijā un valdības nevēlēšanās meklēt kopīgu
risinājumu, lai no tā neciestu pašvaldības budžets. Jo ar katru gadu neieņemto līdzekļu apjoms aug, bet
reizē aug pieprasījums pēc pakalpojumiem un to izmaksas.
Tomēr nākotnē varam skatīties droši, jo faktiskais iedzīvotāju skaits Valkā aug, pagastos
nostiprinās zemnieku saimniecības, apritē ir daudz investīciju projektu, kuri dos pozitīvu efektu visa novada
attīstībā.

Vents Armands Krauklis,
Valkas novada domes priekšsēdētājs

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. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz
2018.gada 1.janvāri ir 8913.
Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā
Vidzemes reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Valkas, Ērģemes, Kārķu, Vijciema un
Zvārtavas pagastu teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču,
Burtnieku un Naukšēnu novadiem. 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.
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.att. Valkas novada teritorija

1.1.1.Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits uz 2019.gada 1.janvāri ir 8796, no tiem:

•
•
•
•
•

Valkas pilsētā – 5173
Ērģemes pagastā – 818
Kārķu pagastā – 613
Valkas pagastā – 1155
Vijciema pagastā – 657

•

Zvārtavas pagastā – 380

No 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.janvārim iedzīvotāju skaits Valkas novadā samazinājies
par 117 iedzīvotājiem.
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2.att. Iedzīvotāju skaita dinamika 2010.-2018.g.
Novada iedzīvotāju iedalījums vecuma grupās:
pavisam
Līdz darbaspējas
1129 (12.8%)
vecumam
Darba spējas vecumā
5469 ( 62.2%)
Pēc darba spējas vecuma
2198 ( 25.0%)

vīrieši
595

sievietes
534

2815
748

2654
1450

Bērni: kopā pavisam 1354, t.sk.
vecumā 0-6 gadiem – 526, t.sk. 276 zēni, 250 meitenes,
no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 828, t.sk. 439 vīrieši, 393 sievietes,
Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc tautības:
Latvieši
6850
78.0%
Igauņi
88
1.0%
Baltkrievi
186
2.1%
Krievi
1228
14.0%
Ukraiņi
178
2.0%
Pārējie
257
2.9%

Novada iedzīvotāju iedalījums
pēc pilsonības:
LR pilsoņi
7969
90.6%
LR nepilsoņi
670
7.6%
LR pagaidu
0
aizsardzībā
LR bēgļi
0
LR bezvalstnieki
0
Pārējie
157
1.8%

1.1.2.Demogrāfiskā situācija Valkas novadā
2018. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 62 dzimšanas reģistri, kas ir par 16
mazāk nekā 2017. gadā.
Piedzimušas 33 meitenītes un 29 zēni. 23 (37%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 38 reģistri
sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 1 dzimšanas reģistrā ziņu
par tēvu nav. 20 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21 gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē,
14 - trešie, 4 – ceturtie, 2 – piektie un viens - devītais! 36 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija
Valkas pilsētā, 5 – Valkas pagastā, 6 – Ērģemes pagastā, 2 – Kārķu pagastā, 4 – Vijciema pagastā, 7 –
Zvārtavas pagastā, 2 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts novembrī, kad novadā piedzima
tikai 3 bērniņi, visvairāk saulgriežu mēnešos: jūnijā - 9 un decembrī - 8!

Septiņiem bērniem vecāki devuši divus vārdus. Par retāk dzirdētu vārdiņu īpašniekiem
kļuvuši Elija un Opāla, Raens un Brajens. Pa 2 reizēm meitiņām doti vārdi Dārta un Marta, zēniem
– Roberts un Ernests, pārējie vārdi izvēlēti pa vienai reizei. Joprojām populāri ir latviskie vārdiņi
– Ieva, Grieta, Līva, Krišjānis, Mārtiņš.
2018. gadā nedaudz samazinājies reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 144 miršanas, kas ir par 8
mazāk, kā 2017. gadā. Mirušas 80 sievietes un 64 vīrieši. Miruši 84 Valkas iedzīvotāji, 11 Ērģemes pagastā,

10 Kārķu pagastā, 18 Valkas pagastā, 7 Vijciema pagastā, 2 Zvārtavas pagastā dzīvojušie un 12 citās
pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits
“spēka gados”, tādēļ pieaudzis mirušo vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 7 cilvēki,
vecuma grupā no 51 - 60 gadiem - 22, vecuma grupā no 61- 70 gadiem - 25, vecuma grupā no 71- 80
gadiem- 32, vecuma grupā no 81 - 90 gadiem - 44, vecuma grupā virs 90 gadiem – 14 mirušie.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis vasaras mēnešos – jūnijā – 12, jūlijā un augustā – pa 18,
vismazākais – gada beigās – oktobrī 6, decembrī – 4, savukārt novadam “vismelnākās” dienas bija 3.
aprīlis, 10. jūlijs, 20. un 26. novembris, kad katru dienu dzimtsarakstu nodaļā, tika reģistrēti 4 miršanas
gadījumi, bet 6. augustā – 6.
Kaut arī nedaudz samazinājies gadā mirušo skaits, tomēr dzimušo skaita kritums ir ievērojams un
demogrāfiskā situācija novadā 2018. gadā diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums ir izteikti
negatīvs – mirstība vairāk, kā 2 reizes jeb par 82 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir lielāka, kā
iepriekšējos gados.
Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 39 laulības, pērn to skaits samazinājās
līdz 36 un atgriezās iepriekšējo gadu līmenī. Četras laulības reģistrētas baznīcās, sešas noslēgtas ar citu
valstu pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 20 vīrieši un 22 sievietes, laimi otro reizi mēģinājuši atrast 14
vīrieši un 10 sievietes, trīs dāmas un divi kungi “otro pusīti apņēma” trešo reizi, bet viena dāma savu
visīstāko atrada ar ceturto gājienu! Jaunākajam līgavainim bija 21 gads, vecākajam - 81, jaunākajai līgaviņai
- 18 gadi, vecākajai - 71 gads!
Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūnijs, jūlijs un augusts. Maiju par kāzu mēnesi
izvēlējās 3 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas” pāri.
Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 27 reģistros.
Dzīvesvietas deklarēšana:
Pērn Valkas novadā dzīvesvietu piedeklarējušas 726 personas, t.s. Valkā 511, Ērģemes pagastā – 49,
Kārķu pagastā 30, Valkas pagastā 67, Vijciema pagastā 35, Zvārtavas pagastā – 34.
No Valkas novada 2018. gadā “aizdeklarējušās” 386 personas.
Pieņemti lēmumi par 64 personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Personām un iestādēm izsniegtas 217 izziņas par deklarēto dzīvesvietu.

1.1.3.Nodarbinātība
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarba līmenis Vidzemes reģionā ir 4,9%,
jeb 5732 bezdarbnieki, Valkas novadā – 6,0 % jeb 276 bezdarbnieki.
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) datiem:
• Valkas pilsētā 119 cilvēki;
• Ērģemes pagastā 33 cilvēki;
• Kārķu pagastā 26 cilvēki;
• Valkas pagastā 61 cilvēki;
• Vijciema pagastā 10 cilvēki;
• Zvārtavas pagastā 27 cilvēki.
Kopā 276 cilvēki.
Valkas novadā salīdzinoši ar 2017.gadu (6.3%) ir samazinājies bezdarba rādītājs, bet
joprojām sociālās spriedzes mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus.
2018.gadā novadā tika realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā 2018.gadā Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 9
darba vietas, kopumā 49 bezdarbnieki, (ik pa 4 mēnešiem) no tiem 14 bezdarbnieki pārtrauca
dalību pasākumā.

1.1.4.Uzņēmējdarbība
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. Novada lauku
teritoriju aizņem 58.57 % meži, kas ir pamats mežsaimniecības un kokapstrādes attīstībai novadā. Otra
attīstītākā nozare ir lauksaimniecība, galvenokārt piena lopkopība, graudkopība un kartupeļu audzēšana,

taču te blakus tradicionālām nozarēm novadā tiek audzētas arī savvaļas govis, ir briežu dārzs. Tāpat
novadā pārstāvētās nozares ir meliorācijas darbu pakalpojumi un ražošana. Kā papildus attīstāmās jomas
Valkas novadā ir noteiktas – lauksaimniecības produkcijas pārstrāde, pārtikas produktu ražošana,
ekoloģiskās produkcijas ražošana, amatniecība, inovatīva otrreizējo izejvielu pārstrāde, derīgo izrakteņu
ieguve un pārstrāde, būvmateriālu ražošana (smilts, smilts-grants, kūdra) un tūrisms.
Valka un Valga kā viena pilsēta divās valstīs nodrošina investorus ar plašākām iespējām attīstīt savu
uzņēmējdarbību un izvēlēties darbaspēku.
Sakarā ar akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem ievērojamajām atšķirībām Latvijā un
Igaunijā, 2016. un 2017. gadā nopietnu izrāvienu piedzīvoja alkoholisko un citu dzērienu
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos Valkas pilsētā. Tika atvērti jauni specializētie alkohola
mazumtirdzniecības veikali, kopumā sasniedzot 6 veikalu skaitu. Attīstoties šai nozarei, tika radītas
daudzas jaunas darbavietas. Pateicoties Rūjienas ielas 31 objekta attīstībai (kur darbojas SIA ET Invest
zīmola “Alko1000” veikals, “Piiri Hostel”, vairāki ēdināšanas uzņēmumi), un līdz ar to cilvēku plūsmai,
kas ierodas Valkā un Valgā, pilsētās radies pieprasījums pēc tirdzniecības telpām, īpaši Valkas centrā un
tiešā A3 tranzītceļa tuvumā. Uzņēmēji sāk reaģēt uz to, ka pilsētā ieplūst arvien lielākas cilvēku masas,
ko potenciāli ir iespējams aptvert un apkalpot. Tāpat radusies ir liela interese par brīvajām zemēm autoceļa
A3 tuvumā, netālu no Igaunijas robežas, uzņēmējiem šeit saskatot lielas iespējas attīstīt biznesu.
No citiem lielākajiem uzņēmumiem Valkas novadā ir jāmin kokapstrādes uzņēmums (SIA “Vārpas1”), putu polietilēna izstrādājumu un burbuļplēves ražotājs (SIA „PEPI RER”), auto rezerves daļu
ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA
„Valkas Meliorācija”), siltumenerģijas ražotājs (SIA “Enefit Power & Heat Valka”), pašvaldības
uzņēmums SIA “Valkas Namsaimnieks”, metālapstrāde (SIA „Akords – 3”). Citi nozīmīgi uzņēmumi
Valkas novada ekonomikai ir metālapstrādē SIA „Valkas MD”, šūšanā (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG
Valka”, SIA “SPE”), pārtikas ražošanā (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), kokapstrādē (SIA „Folkland
Timber”, SIA „Valkas meliorācija”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecībā (SIA
„Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve), autoservisu un auto rezerves daļu tirdzniecības sektorā (SIA
"Ligumss", SIA „DIVI A”, SIA „Animo LTD”, SIA „K”, “Edison”), kā arī dažādu pakalpojumu sniedzēji,
kā, piemēram, SIA „Varikon” un SIA „Valkas Gaisma” (elektroinstalācijas ierīkošana), SIA "FRK"
(vājstrāvu tīklu ierīkošana, apsardzes pakalpojumi). 2018. gadā savu darbību uzsāka SIA “J&K”, kas ražo
un tirgo stipro alkoholu ar zīmolu WALK.
Spēcīgākie uzņēmumi lauku teritorijās: Ērģemes pagastā – ZS “Kalnpierbes”, LPKS “Ērģeme”,
SIA “Enrial Timber”, ZS “Kalnstrīķi-1”, ZS “Dambīši”, ZS “Lejasciņi, ZS “Āres”, SIA “Vidusceļš; SIA
“Keide Plus”; Kārķu pagastā – ZS “Ķiršlejas”, SIA “A.G.V.”, SIA “Arvore”, ZS „Auri”, ZS „Jasmīni”,
SIA “Miteh”; Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri”, ZS „Piekalnes”, ZS "Jaunpuņģi"; Valkas
pagastā – SIA „Valdro Agro”, ZS „Kalnieši”; Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
2018.gadā turpinājās dažādu projektu uzņēmējdarbības atbalstam īstenošana, piemēram, ERAF
projekts ““Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”", kura ietvaros
2016.gadā tika atjaunota Parka ielas 2.kārta un 2017.gadā uzsākts darbs pie ražošanas teritorijas
izveidošanas Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Plānots būvdarbus pabeigt 2019. gadā. 2018. gadā tika uzsākta
arī projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošana, kura ietvaros
plānots izveidot ražošanas teritoriju īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā, un izbūvēt piebraucamo ceļu īpašumā
Cepļa pļavas, Valkā.
Valkas novada dome 2018. gadā izdalīja Grantu programmai "Attīstīti uzņēmēju Valkā!" 5000
EUR, kuras ietvaros tika ieviesti 4 projekti.
Valkas novada dome ir uzsākusi arī vairāku, ar uzņēmējdarbību saistītu Igaunijas – Latvijas
programmas projektu īstenošanu. “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projekta mērķis ir radīt
kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekts tiks
īstenots līdz 2020. gadam un tā ietvaros tiešo labumu gūs vismaz 5-10 uzņēmumu (pakalpojumu sniedzēji,
veikali u.tml.). “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” projekta mērķis ir
veicināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību par viņu spēju atrast attiecīgi
piemērotu darbu vai darbinieku, veicināt pārrobežu integrāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējas,
nodrošinot un uzlabojot labāku kvalitāti informācijas piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot kopīgas
nodarbinātības un apmācības, un attīstot konsultāciju pakalpojumus.

2018. gadā tika pabeigta ELFLA projekta īstenošana, kura ietvaros tiek pārbūvēti grants ceļi "Pedele
- Ķeizarpurvs" - 1,34 km, "Tūži - Stimperi" - 2,06 km, "Arnieki - Meiši" - 1,3 km, "Priedītes - Vīciepi" 0,103 km, "Akmentiņi - Liepkalni" - 0,45 km, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
2018. gadā tika īstenots arī ELFLA projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”, kura mērķis bija uzlabot infrastruktūru lauksaimniecības attīstībai,
meža ražības, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanai. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas
pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”.
2018. gadā ELFLA projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā”
ietvaros tika iegādāties 3 tirgus namiņi – kioski, ko var izmantot Valkas novada vietējie mājražotāji,
amatnieki un citi komersanti. 2018. gadā uzsākta arī ELFLA projekta “Vietējā amatniecības centra izveide
Vijciemā” īstenošana, kura ietvaros Vijciema pagastā plānots izveidot Vietējās amatniecības centru, lai
pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar dažādiem daiļamatniecības un mājsaimniecības veidiem,
pilnveidot zināšanas un popularizēt vietējo iedzīvotāju radošās aktivitātes un radītos izstrādājumus.

3.att. Projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” iegādātie 3 tirgus
namiņi – kioski.

Pateicoties lauku partnerības “Ziemeļgauja” projektiem tika atbalstīti dažādi interesanti
uzņēmējdarbības projekti Valkas novadā: Ērģemes pagastā IK "Āres 99" virtuves labiekārtošana
viesu namā "Ausmas", SIA "LIGUMSS WOODNEX" malkas ražošanas aprīkojuma iegāde,
Valkas pagastā SIA "STALMEX" mobilās pirts mucas un piekabes iegāde tūrisma pakalpojumu
sniegšanas uzsākšanai, Zemnieku saimniecība "Aizupes" malkas skaldītāja iegāde, Vijciema
pagastā SIA "Bergervilla" āra kubla iegāde viesu nama pakalpojumu dažādošanai, SIA "Vegpack"
dārzeņu fasēšanas uzņēmuma izveidošana. Savukārt Valkas pilsētā projekta ietvaros atbalstīja
ideju par izšūšanas mašīnas rāmju un piederumu iegādi saimnieciskās darbības izšūšanas
pakalpojumu attīstības jomā.
1.2. Valkas novada domes juridiskais statuss, izveidošanas gads un struktūra

Valkas novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”
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, 2013.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.16, 2014.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.4,
2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.11, 2014.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. 17,

2014.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.20, 2014.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.23,
2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.8, 2016.gada 29.septembra saistošo noteikumu Nr.16,
2017.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.13, 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.28 un
2018.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.16 grozījumiem).
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, domē darbojas 5
komitejas:
o Finanšu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
o Attīstības lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
o Saimniecisko lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
o Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;
o Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem.
2018.gadā notikušas 12 novada domes sēdes un 1 ārkārtas sēde. Domes sēdēs pieņemti 313 lēmumi, 5
noteikumi, 9 nolikumi, 23 Saistošie noteikumi.
2018.gadā ir notikušas 11 Finanšu komitejas sēdes – izskatīti 115 jautājumi; 7 Attīstības lietu komitejas
sēdes – izskatīti 32 jautājumi, 1 Apvienoto komiteju sēde – izskatīts 21 jautājums; 6 Saimniecisko lietu
komitejas sēdes – izskatīti 20 jautājumi, 2 Saimniecisko lietu komitejas locekļu sanāksmes un izskatīti 11
jautājumi; 12 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes - izskatīti 89 jautājumi; 1 apvienotā Izglītības,
kultūras un sporta komitejas un Sociālo lietu komitejas sēde – izskatīts 1 jautājums; 6 Sociālo lietu
komitejas sēdes – izskatīti 14 jautājumi; 1 Sociālo lietu komitejas locekļu sanāksme – izskatīts 1 jautājums.
Komisiju sēdes 2018.gadā:
• 12 Dzīvokļu komisijas sēdes;
• 14 Administratīvās komisijas sēdes, izskatītas 102 lietas - 13 lietas par audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļi piemērošanu nepilngadīgajiem un 89 administratīvo pārkāpumu lietas;
• 11 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes, izskatīti 53 jautājumi;
• Neviena Dzīvojamo māju privatizācijas komisija,
• 12 Zemes komisijas sēdes, izskatīti 250 jautājumi,
• 215 Iepirkumu komisijas sēdes,
• 8 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes
• 1 komisija par izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas - 2018.gadā no valsts
pārbaudes darbu kārtošanas atbrīvoti 2 skolēni.
• 2018. gadā notikusi 1 Stipendiju piešķiršanas komisija un saņemti 4 iesniegumi.
• 2 Vēlēšanu komisijas sēdes.
• 1 Civilās aizsardzības komisijas, izskatīti 5 jautājumi.
2018.gadā Valkas novada domē saņemti un reģistrēti 2439 ienākošie dokumenti un 1594 nosūtāmie
dokumenti. Reģistrēti un iesniegti grāmatvedībā 10292 rēķini, 409 Valkas novada domes līgumi, 908
ienākošie līgumi. Izrakstītas 64 pilnvaras, 75 izziņas. Izdoti 115 rīkojumi pamatdarbības jautājumos.
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:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Personāla nodaļa;
Administratīvi juridiskā nodaļa;
Grāmatvedības un finanšu nodaļa;
Attīstības un plānošanas nodaļa: Attīstības un projektu daļa, Teritorijas plānošanas daļa;
Dzimtsarakstu nodaļa;
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;
Siltumapgādes nodaļa;
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa;
Saimnieciskā daļa;
Priekšsēdētāja sekretariāts;
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa;

o Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādi
pakalpojumu centri, kas ir pašvaldības iestādes:
o Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde;
o Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde;
o Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;
o Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;
o Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.
Pašvaldības padotībā, atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam, ir šādas pašvaldības iestādes:
o Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Pumpuriņš”;
o Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
o Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija;
o Kārķu sākumskola;
o Ērģemes pamatskola;
o Vijciema sākumskola;
o Ozolu sākumskola;
o Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola;
o Valkas mākslas skola;
o Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola;
o Valkas novada Bērnu un jauniešu interešu centrs „Mice”;
o Valkas pilsētas kultūras nams;
o Kārķu tautas nams;
o Turnas tautas nams;
o Saieta nams “Lugažu muiža”;
o Vijciema tautas nams;
o Mierkalna tautas nams;
o Valkas novada Centrālā bibliotēka;
o Zvārtavas pagasta bibliotēka;
o Ērģemes pagasta bibliotēka;
o Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka;
o Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka;
o Kārķu pagasta bibliotēka;
o Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
o Valkas pagasta Sēļu bibliotēka;
o Vijciema pagasta bibliotēka;
o Valkas novadpētniecības muzejs;
o Valkas novada bāriņtiesa;
o Valkas novada Sociālais dienests;
o Sociālās aprūpes nams;
o Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs „Saulīte”;
o Vijciema feldšerpunkts;
o Ērģemes feldšerpunkts;
o Valkas novada Pašvaldības policija;
o Valkas novada būvvalde;
o Valkas pilsētas stadions.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībā SIA „Valkas Namsaimnieks”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
o „Vidzemes slimnīca” sabiedrība ar ierobežotu atbildību 25.26%.
o „ZAAO” SIA 4.34 %
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):

o biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” t.sk.”Latvijas pašvaldību izpilddirektoru
asociācija”;
o biedrībā „Latvijas – Igaunijas institūts”;
o biedrībā „Lauku partnerība Ziemeļgauja”;
o biedrībā „Florbola klubs „Valka””;
o biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;

o
o
o
o
o
o
o
o
o

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”.
biedrība “VEF basketbola akadēmija Valkā”;
biedrība “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
biedrība “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”.
1.2.1. Valkas novada domes personāls

Valkas novada domes Personāla nodaļa nodrošina vienotu sistēmu personāla uzskaites un
personāla vadības atbalsta jomā, vienotu personālvadības procesu noteikšanu un ieviešanu
pašvaldībā un nodrošina personāla lietvedības kārtošanu Valkas novada domei, amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem, pašvaldības iestādēm - Tūrisma un informācijas birojam, Bāriņtiesai,
Būvvaldei, Pašvaldības policijai, Sociālam dienestam, Sociālās aprūpes namam, Valkas pilsētas
kultūras namam, Centrālai bibliotēkai, Valsts un pašvaldību vienotajam klientu apkalpošanas
centram, Valkas, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas, Ērģemes pagastu pārvaldēm, pagastu bibliotēkām,
tautas namiem, kā arī Vijciema un Ērģemes feldšerpunktiem.
2018.gada 31.decembrī Valkas novada domē un tās iestādēs (izņemot skolas un
pirmsskolas izglītības iestādes) 304.87 amata vietās faktiski strādāja - 341 darbinieki, no kuriem
67% sievietes un 33% vīrieši. Skolās un pirmsskolas iestādēs 261 amata vietās faktiski strādāja
298 darbinieki, no kuriem 182 pedagogs. Izglītības iestādēs strādāja 85.6% sieviešu, vien 14.4%
vīriešu. Kopā Valkas novada pašvaldībā strādāja 639 darbinieki, no kuriem 483 sievietes un 156
vīrieši.

156
vīrieši
483

sievietes

4.att. Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma.
Valkas novada domē un tās iestādēs darbinieku vidējais vecums laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 31.decembrim bija 53 gadi. Visvairāk - darbinieki vecumā no 40 - 59 gadiem – 52%, darbinieki
vecumā no 60 gadiem – 26.6%, darbinieki vecumā no 25 līdz 39 gadiem – 19.7%, savukārt darbinieki līdz
24 gadu vecumam vien 1.7%.
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5.att. Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)
Valkas novada pašvaldības darbinieku sadalījums pēc izglītības laika periodā no 2018.gada
1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim:

Doktors

45%

Maģistrs
41%
8%

Augstākā
Vidējā

6%

Pamata

1%

6.att. Darbinieku iedalījums pēc izglītības
Valkas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs strādā 45 % darbinieku ar augstāko izglītību
un 41% ar vidējo izglītību. Vien 6% darbinieku ir pamata izglītība. Savukārt maģistra grādu ir ieguvuši 8%
darbinieku. Valkas novada domes administrācijā vienam darbiniekam ir doktora grāds.
2018.gadā reorganizētas Vijciema pamatskola, Kārķu pamatskola un Ozolu pamatskola par
sākumskolām.
2018.gada nogalē Valkas pašvaldībā likvidēta Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
amata vieta, bet pārdalot šīs amata vietas pienākumus, un pievienojot daļu pienākumu domes
izpilddirektora vietniekam, nomainīts tā amata nosaukums uz “Domes izpilddirektora vietnieks - pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs”.
Pārskata gadā Valkas novada pašvaldībā likvidētas šādas amata vietas:

•
•
•
•
•
•

Ērģemes pagastā - apkures krāšņu kurinātāji – 4 amata vietas;
Vijciema skolā - apkopējs – 0,9 amata vietas;
Ozolu sākumskolā - sētnieks – 0,5 amata vietas;
Speciālās pirmsskolas izglītības iestādē “Pumpuriņš” - nakts aukle – 2 amata vietas, bet
atjaunota medmāsas amata vieta uz pilnu slodzi;
Pilsētas teritorijas un apsaimniekošanas nodaļā - 1 amata vieta – atslēdznieks-metinātājs,
tā vietā izveidota traktora-automašīnas vadītāja vieta;
Zvārtavas pagasta pārvaldē mainīts amata nosaukums komunālās saimniecības
automašīnas vadītājam uz komunālās saimniecības vadītājs.

2018.gadā Valkas novada domē notika pagastu pārvalžu reorganizācija, kuras rezultātā:

-

reorganizēta Valkas pagasta pārvaldes vadība, likvidējot Valkas pagasta pārvaldes
vadītāja 0,5 amata vietu;
likvidēta Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amata
vieta, izveidojot vienu - Kārķu un Ērģemes pārvalžu vadītāja amata vietu;

likvidēta Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja
amata vieta, izveidojot vienu - Vijciema un Zvārtavas pārvalžu vadītāja amata vietu.
2018.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Valkas novada teritorijā tika nodarbināti
48 cilvēki. Šie cilvēki strādāja kā palīgstrādnieki dažādus darbus Valkas novada pagastos un
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā.
-

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.tab.
Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2016.-2018.gadam, EUR
Pamatbudžeta ieņēmumi
2016.gads
2017.gads
2018.gads
Nodokļu ieņēmumi: t.sk.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustāmā īpašuma nodoklis
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi: t.sk.
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts un pašvaldības nodevas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

4301033
3766617
493610
40806
220250
133275
10908
6616
4568
64883
2138044

4662393
4110706
510756
40931
80739
834
13032
3055
16671
47147
2064502

4940246
4337675
550237
52334
194459
2638
12264
3538
23534
152485
2390192

Transferti kopā: t.sk.
No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu
transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti

5801339
8376

4489613
7278

8575710
5195

5676048
116915

4377899
104436

8443386
127129

Ieņēmumi no citu ES politiku instrumentu
līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanas
Kopā

8592

12460666

11297247

16109199

Lielāko daļu ieņēmumu sastāda nodokļu ieņēmumi (30,6 %) un transferti (53,2 %). Nozīmīgu
ieņēmumu daļu Valkas novada pamatbudžetā veido ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, kas 2018.gadā sastāda 14,8 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem. Maksas pakalpojumu
ieņēmumi ir iedzīvotāju īres maksas, komunālo pakalpojumu maksas (apkure, ūdens, kanalizācija), nomas
maksas. Nenodokļu ieņēmumi sastāda 1,2 % no kopējiem ieņēmumiem.
2018.gadā Valkas novada pašvaldības kopējie pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja 16109199 EUR.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2018.gadā ieņēmumi kopumā palielinājušies par 4811952 EUR vai par 42,6
%. Lielākais palielinājums ir valsts budžeta transfertiem 4086097 EUR. Esam saņēmuši ES finansējumu
avansā ES projektu realizācijai.

2.2. Pamatbudžeta izdevumi
2.tab.
Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumu pēc funkciju kategorijām izpilde 2016.2018.gadam, EUR
Pamatbudžeta izdevumi
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība

2016.gads

2017.gads

2018.gads

1153470
41642
1439143

1254293
40667
2632099

1290449
42345
7515055

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

3256753

3047851

3290009

Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Kopā

18559
1252425
3492655
968990
11623638

18519
1367426
3694648
954973
13010476

17547
1277966
3490911
1015670
17939952

Pamatbudžeta izdevumi 2018.gadā salīdzinot ar 2017.gadu ir palielinājušies par 4929476 EUR vai
37.9 %. Lielākais pieaugums ir izdevumos ekonomiskajai darbībai tieši projektu realizācijai 4882956 EUR
vai 2.85 reizes.
Pārskata gadā atmaksāta aizņēmumu pamatsumma 1743422 EUR, saņemts aizņēmums 4428904
EUR, veikti procentu maksājumi par aizņēmumiem 34024 EUR.
3.tab.
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR
2016.gads
2017.gads
2018.gads
izpilde
izpilde
izpilde
Izdevuma nosaukums
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējuma un dienesta braucieni
Pakalpojumi

4341317
1183597
24019
2424017

4581821
1242141
28678
2130820

4686778
1323217
24661
2402546

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces
1011477
939016
1052409
Izdevumi periodikas iegādei
9262
8544
7990
Nodokļu maksājumi
25679
17055
19278
Procentu izdevumi
9962
1367
31
Dotācijas un sociālie pabalsti
374814
397484
481391
Transferti
101779
102607
115061
Kapitālie izdevumi
2117715
3560943
7826590
Kapitālo izdevumu transferti
0
3000
0
Kopā
11623638
13010476
17939952
2018.gadā lielāko izdevumu daļu veido kapitālie izdevumi – ES projektu realizācija 43.6 %,
atlīdzība 33.5 %, pakalpojumi 13.4 %.

2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, EUR
4.tab.
Ieņēmumu nosaukums

2016.gada
izpilde
257443
28505
60
228878
241346

2017.gada
izpilde
256201
27323
0
228878
263609

2018.gada
izpilde
259351
23822

Ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Autoceļu fonds
235529
Izdevumi atbilstoši
247729
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie vadības dienesti
241
2143
1458
Ekonomiskā darbība
3402
0
Vides aizsardzība
0
0
Teritoriju un mājokļu
234952
261292
246006
apsaimniekošana
Kultūra
65
30
38
Izglītība
2686
144
227
Izdevumi atbilstoši
241346
263609
247729
ekonomiskajām kategorijām
Preces un pakalpojumi
236561
249763
239970
Kapitālie izdevumi
4785
13846
7759
Autoceļu fonda līdzekļi 2018.gadā saņemti par 6651 EUR vairāk kā iepriekšējā gadā. Līdzekļi
izlietoti ceļu greiderēšanai, sniega tīrīšanai, autoceļu bedrīšu remontam un pamatlīdzekļu iegādei.

Dabas resursu nodoklim ieņēmumi samazinājušies par 3501 EUR. Līdzekļi izlietoti novada vides
sakārtošanai – Meža dienu pasākumu norisei Valkas novada Kārķu pagastā, atkritumu izvešanai,
daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, speciālā budžeta kopējie izdevumi samazinājušies par 15880
EUR.

2.4. Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi
5.tabula
2016.gads

2017.gads

2018.gads

30326

19195

4536

18277
12049
0
0

6290
12905
0
0

1570
2966
0
0

18832

28159

7175

4879
0
0

1928
11801
485

833
1007
240

9801
4152
0

11133
2394
418

2198
0
2897

Ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumi kopā:
t.sk.
Ziedojumi no juridiskām personām
Ziedojumi no fiziskām personām
Transferti no valsts budžeta
Pašvaldības budžetu iekšējie
transferti
Ziedojumu un dāvinājumu
izdevumi kopā:
t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Saņemtiem ziedojumiem un dāvinājumiem samazinājušies par 14659 EUR.

2.5. Debitori un kreditori
6.tab.
Debitori
Aktīvs
Debitori – kopā
Prasības pret pircējiem un
pasūtītājiem
Prasības par ārvalstu
finanšu palīdzības un ES
politiku instrumentu
finansētajiem projektiem
Prasības par nodokļiem
Pārmaksātie nodokļi
Uzkrātie ieņēmumi
Prasības pret personālu
Pārējās prasības
Uzkrājumi nedrošām
prasībām

Uz pārskata
perioda
beigām
836352

Uz pārskata
gada
sākumu
844399

Izmaiņas
(+, -)

632967

572075

+60892

+11

0

197
-197

<100
-17

-8047

Izmaiņas
%
-1

107676

129181

-21505

0

64244

<100

17210
599
77900

13330
20
65352

-64244
+3880
+579
+12548

511113

491859

+19254

+4

+29
>100
+19

Kontu grupā 2300 novada pašvaldība uzskaita prasības pret pircējiem un pasūtītājiem, prasības par
nodokļiem, pārmaksātos nodokļus, prasības pret personālu un pārējās prasības. Paredzēts, ka attiecīgās
prasības tiks saņemtas gada laikā no bilances slēgšanas datuma.
Bilancē debitoru parādi uzrādīti neto vērtībā, šaubīgajiem debitoru parādiem izveidoti uzkrājumi.

Ir veikta debitoru parādu salīdzināšana, izsūtot salīdzināšanas aktus. Ar budžeta iestādēm atlikumi
uz 31.12.2018. salīdzināti Valsts Kases pārskatu programmā. Starpības nav konstatētas.
Informācija par nodokļiem
Prasības par nekustāmā īpašuma nodokli sastāda 88489 EUR. Bilances atlikumos ir uzrādītas visas
uzskaitītās nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu summas, salīdzināts ar nekustamā īpašuma
nodokļa uzskaites programmas NINO izdrukām. Pārskata gadā tika piešķirtas nodokļu atlaides par kopējo
summu 8058 7EUR.
Prasības par Iedzīvotāju ienākuma nodokli sastāda 19187 EUR.
7.tab.
Aprēķinātais un samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 2018.gadā
Aprēķināts
Samaksāts
Aprēķinātas
Nekustamā
īpašuma par 2018.gadu
2018.gadā
soda naudas uz
veids
EUR
EUR
31.12.2018.
EUR
Zeme
388916
396160
12855
Ēkas un mājoklis
152807
154077
18002
Kopā
541723
550237
30857
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 3880 EUR.
Valkas novada dome pārskata gadā par neapstrādātu lauksaimniecības zemi aprēķinājusi 13430
EUR. Uzkrātie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem sastāda 3780 EUR.
Pārējās prasības
Bilances postenī „Pārējās saistības” uzskaitīta dotācija no izlīdzināšanas fonda par 2018.gadu
37503 EUR, AS Krājbankas kontu atlikums 24166 EUR (izveidots 100 % uzkrājums) un prasības pret
fiziskām personām saskaņā ar administratīvās komisijas lēmumiem, tiesas spriedumu un vienošanos par
parāda atmaksu 1816 EUR (bruto vērtība 6799 EUR, izveidots uzkrājums šaubīgajiem debitoru parādiem
4984 EUR). Izveidotie uzkrājumi ēku apsaimniekošanai - izveidojās prasības pret īrniekiem par ēku
apsaimniekošanu 4295 EUR.
2018.gadā tika veikts nodokļu maksājums 34286 EUR norādot kļūdainu norēķinu kontu. Uz gada
pārskata iesniegšanas laiku attiecīgās iestādes nodokļu pārvirzīšanu nav veikušas, tāpēc summa uzskaitīta
kā pārējās prasības.
Uzkrājumi šaubīgajiem un bezcerīgajiem debitoru parādiem
Pārskata gadā Valkas novada domē dati par lielākajiem debitoru parādiem nodoti novada juristam,
dokumentu sagatavošanai parādu piedziņai.
Pašvaldība pārskata perioda beigās objektīvi izvērtēja prasības, klasificēja kā nedrošus (šaubīgus)
un izveidoja uzkrājumus procentos no parāda vērtības, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”.
100% uzkrājums ir izveidots 2009.gada AS Krājbankas kontu atlikumam 24166 EUR, iedzīvotāju
komunālajiem parādiem 384904 EUR.
Uzkrājums šaubīgajiem debitoru parādiem 2018.gadā ir palielinājies par 19254 EUR.
8.tab.
Kreditori
Pasīvs
Uz
Uz
Izmaiņas
Izmaiņas
pārskata
pārskata
( +, - )
%
perioda
gada
beigām
sākumu
Kreditori - kopā
19823569
17077378 +2746191
+16
Ilgtermiņa saistības
13039171
12030027 +1009144
+8
Ilgtermiņa aizņēmumi
12299329
11764213 +535116
+5
Ilgtermiņa nākamo periodu
739842
265814
+474028
>100
ieņēmumi
Īstermiņa saistības
6784398
5047351
+1737047
+34
Īstermiņa aizņēmumi un
3344617
1194249
+2150368
>100
ilgtermiņa aizņēmumu
īstermiņa daļa

Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu
un ieturējumiem (izņemot
nodokļus)
Nodokļi un sociālās
apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi un
saņemtie avansi
Avansā saņemtie transferti

521623

620397

-98774

-16

687101
176720

409898
159999

+277203
+16721

+68
+10

181287

141418

+39869

+28

48559
1824491

405
2520985

+48154
-696494

>100
-28

278829

337430

-58601

-17

1545662

2183555

-637893

-29

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parāds palielinājies par 2746191 EUR.
2018.gada beigās aizņēmumu kopējā summa sastāda 15643946 EUR, tajā skaitā ilgtermiņa daļa
12299329 EUR un īstermiņa daļa 3344617 EUR. Pārskata gadā tika ņemti Valsts kases aizņēmumi
pamatlīdzekļu iegādei un projektu realizācijai.
Nākamo periodu ieņēmumus sastāda Igaunijas Finanšu ministrijas dāvinājumā saņemtie
pamatlīdzekļi un muitas ēka Valkā un dāvinājumā saņemtie pamatlīdzekļi novada iestāžu darbības
nodrošināšanai.
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem veido uz 31.12.2018. nesamaksāto rēķinu kopsumma
521623 EUR, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājusies par 98774 EUR.
Atlikumi uz 31.12.2018. ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem salīdzināti ar salīdzināšanas
aktiem. Ar budžeta finansētajām iestādēm un pašvaldībām atlikumi salīdzināti Valsts kases pārskatu
programmā – veidlapā „8-sal”.
Īstermiņa uzkrātās saistības salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušās par 277203 EUR un
atlikums uz gada beigām sastāda 687101 EUR, ko veido uzkrātās saistības darbinieku neizmantotajiem
atvaļinājumiem 211176 EUR, uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas
maksājumiem 50669 EUR, uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 415526
EUR, uzkrātās saistības procentu maksājumiem un apkalpošanas maksai par aizņēmumiem no Valsts kases
9730 EUR.

2.6. Aizņēmumi un galvojumi
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu finansēšanai,
pārskata gadā piesaistīti papildus finanšu resursi.
9.tab.
Pārskats par aizņēmumiem

Mērķis

Pašvaldības iestāžu
remontdarbiem un
labiekārtošanai
Pašvaldības ēku
remontdarbiem
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projekta
"Valkas un Valgas kopējās
mākslas vides attīstība"
īstenošanai.
SIA Vidzemes slimnīca
pamatkapitāla palielināšanai

Līguma
parakstīšanas
datums

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
līguma
summa

Pārskata
perioda
sākumā

Pārskata
perioda
beigās

24.11.2008

EUR

92 487

61297

0

21.04.2004

EUR

61 183

19308

0

01.12.2009

EUR

443 586

151360

0

23.10.2008

EUR

92 487

52340

0

ERAF projekta "Valkas
pilsētas izgāztuves
rekultivācija"
Valkas pilsētas
infrastruktūras sakārtošana
un iestāžu bāzes uzlabošana
Valkas pilsētas iestāžu
materiālās bāzes uzlabošana
un projektu finansēšana
Valkas pilsētas iestāžu
materiālās bāzes uzlabošana
Lietotas ziemas dienesta
automašīnas iegāde
PHARE projekta "Pārrobežu
infrastruktūras attīstība Valkā
- Valgā" īstenošana
Projektu finansēšanai un
iestāžu materiālas bāzes
uzlabojumiem
Projektu finansēšanai un
iestāžu materiālās bāzes
uzlabojumiem
Valkas pilsētas Rīgas ielas
asfalta seguma nomaiņai
ERAF projekta "e-Vidzeme
īstenošanai
Ausekļa ielas trotuāra
seguma remonta īstenošanai
Valkas pilsēta
Valkas pilsētas domes
sociālās aprūpes nama
renovācija
ERAF projekta "Rīgas ielas
un Vienības gatves
krustojuma rekonstrukcija
Valkā" īstenošanai
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju
baseinos" īstenošanai
ERAF projekta "Dalītās
atkritumu vākšanas un
kompostēšanas sistēmas
izveide un ieviešana Valka"
īstenošanai
Valkas pilsētas starptautiskā
studiju centra izveide
Ugunsdrošības signalizācijas
uzstādīšanai Valkas
pamatskolā, Valkas pilsētas
PII "Pasaciņa" un valkas
pilsētas domē
ERAF līdzfinansētā IgaunijasLatvijas programmas projekta
"Valgas-Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana"
īstenošanai

03.04.2008

EUR

371 597

224757

0

19.02.2004

EUR

355 718

98463

0

08.04.2005

EUR

430 767

151081

0

10.08.2005

EUR

18 070

6232

0

20.12.2005

EUR

46 785

22198

0

20.12.2005

EUR

28 457

13603

0

16.02.2006

EUR

547 110

213748

0

30.05.2006

EUR

43 089

16339

0

13.10.2006

EUR

249 003

128024

0

02.05.2007

EUR

284 574

12272

0

02.05.2007

EUR

49 801

24855

0

01.06.2007

EUR

192 088

97437

0

07.05.2008

EUR

142 287

86055

0

07.05.2008

EUR

419 747

253920

0

07.05.2008

EUR

316 524

191447

0

07.05.2008

EUR

60 984

36852

0

07.05.2008

EUR

49 801

30085

0

26.02.2009

EUR

330 586

216323

0

ERAF projekta "Valkas
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes "Pasaciņa
"infrastruktūras attīstība,
ERAF projekta "Dabas
zinātņu kabinetu
labiekārtošana Valkas
ģimnāzija " īstenošanai
Valkas pilsētas kultūras nama
renovācija 2. un 3. kārta
ELFLA projekta "Kārķu
pagasta sporta zāles
būvniecība" īstenošanai
Ēkas "Valžkalni" pagrabstāva
remontam ( konferenču zāle)
un dziļurbuma izbūve
Kārķu Tautas nama
vienkāršotajai rekonstrukcijai
Finanšu stabilizācijas
aizdevums
Kokogļu ceha celtniecība
Turnas tautas nama teritorijas
labiekārtošana
ELFLA projekts "Valkas
novada infrastruktūras
objektu kvalitātes
uzlabošana" īstenošanai
ERAF projekts "Valkas
pilsētas PII "Pasaciņa" telpu
renovācija"
Valkas kultūras nama
renovācija īstenošanas
pabeigšanai
ERAF projekts "Tranzīta
maršruta ielu rekonstrukcija
Valkas pilsēta" īstenošanai
P210/2011 Valkas pagasta
Lugažu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
P209/2011 Valkas pagasta
Sēļu ciema
ūdenssaimniecības attīstība
A2/1/11/803P-493/2011
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kārķu
ciema
A2/1/11/803 P-494/2011
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valka,
2 kārta
P-28/2012 Siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšana
Valkas pilsētas publiskā
apgaismojuma infrastruktūrā
P-140/2012,Valkas mākslas
skola, kā kopīga pārrobežu
kultūrizglītības centra
attīstība.

28.04.2009

EUR

161 022

19640

0

21.10.2009

EUR

90 769

6240

0

02.10.2009

EUR

565 170

383742

0

01.10.2009

EUR

241 005

106095

0

26.08.2008

EUR

213 431

125711

0

09.10.2008

EUR

48 891

12753

0

20.11.2001

EUR

60 472

10672

0

20.11.1997

EUR

132 437

23879

0

26.02.2010

EUR

61 048

26144

0

21.06.2010

EUR

619 803

127040

0

27.07.2010

EUR

53 898

7816

0

19.08.2010

EUR

120 765

86860

0

02.07.2010

EUR

7 019 439

576839

0

05.07.2011

EUR

299 966

170252

0

05.07.2011

EUR

228 949

137708

0

20.12.2011

EUR

351 661

239498

0

20.12.2011

EUR

3 117 431

2429152

0

20.03.2012

EUR

293 624

87105

0

08.06.2012

EUR

76 670

6696

0

P-420/2012,Ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā
uzņēmējdarbības
veicināšanai.
P-137/2013, A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada
Lugažu ciemā 2. kārta,
īstenošanas pabeigšanai"
P-136/2013, A2/1/2013/216
Pašvaldības prioritāra
investīciju projekta "Vijciema
kultūras nama, Vijciema
pagasta mājas aprīkojuma un
atjaunošanas īstenošanai"
P-191/2013 Kohēzijas fonda
projekta "Ūdenssaimniecības
projekta pakalpojumu
attīstība Valkā 2.kārta"
īstenošanai
P-263/2013 Projekta
"Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un
aprīkojuma atjaunošana"
īstenošanas pabeigšanai
P-320/2013 KPFI projekta
"Publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras
rekonstrukcija Valkas
novadā" īstenošanai
KPFI projekta (KPFI-15.2./80)
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana J.Cimzes
Mūzikas skolā īstenošanai
P1/2014, A2/1/14/19
Projekta "Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana Valkas
pilsētā" īstenošanai P141/2014, A2/1/14/239
projekta 'Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada
Ērģemes pagasta Ērģemes
ciemā" īstenošana P179/2014, A2/1/14/313
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstības attīstība Valkas
novada Kārķu pagasta Kārķu
ciemā, 2.kārta"īstenošana P180/2014, A2/1/14/314
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā autotransporta
iegādei P-181/2014,
A2/1/14/315
Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un
materiālās bāzes uzlabošanai
P-184/2014, A2/1/14/316

25.10.2012

EUR

308 406

196792

0

22.05.2013

EUR

53 372

43625

0

22.05.2013

EUR

142 287

123007

0

19.06.2013

EUR

532 486

460256

0

02.08.2013

EUR

135 267

118602

0

28.08.2013

EUR

62 502

54856

0

24.01.2014

EUR

266 468

138481

0

12.05.2014

EUR

62 417

41736

0

21.05.2014

EUR

339573

112628

0

21.05.2014

EUR

156900

41736

0

21.05.2014

EUR

247514

131558

0

21.05.2014

EUR

411135

342990

0

Dzīves atkritumu Celīši
rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā A2/1/4/378,
P 225/2014
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošana P-308/2014,
A2/1/4/468
Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un
materiāli tehniskās bāzes
sakārtošanai P-309/2014,
A2/1/14/469
Ceļa seguma periodiskā
uzturēšana Kronvalda un
Tālavas ielās P-334/204,
A2/1/14/504
kompleksie risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas
pamatskolā A2/1/14/651, P414/2014/
Prioritāro investīciju projektu
īstenošana A2/1/14/650
Gājēju ietves renovācija
Rīgas un Ausekļa ielās
A2/1/14/805, P-310/2014
Kompleksi risinājumi gāzu
emisijas samazināšanai
Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas
sporta zālē A2/1/15/28 P17/2015
Valkas pamatskolas ēdnīcas
aprīkojums A2/1/15/47,P31/2015
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,
II kārta A2/1/15/97,P-56/2015
Valkas novada prioritāro
projektu īstenošana
A2/1/15/212,P-131/2015
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanaiA2/1/15/213,P132/2015
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanaiA2/1/15/214,P133/2015
Valkas novada izglītības
iestāžu un materiālās bāzes
uzlabošanai A2/1/15/327,P219/2015
Valkas novada izglītības
iestāžu un materiālās bāzes
uzlabošanai A2/1/15/328,P220/2015
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai

17.06.2014

EUR

136 357

42624

0

16.07.2014

EUR

74 390

68925

0

16.07.2014

EUR

187 728

173850

0

30.07.2014

EUR

41912

36300

0

11.09.2014

EUR

873 303

382725

0

11.09.2014

EUR

91 944

85200

0

22.10.2014

EUR

117487

101688

0

30.01.2015

EUR

392641

201201

190749

18.02.2015

EUR

30863

24215

20875

18.03.2015

EUR

187575

178101

168849

20.05.2015

EUR

84785

81666

77478

20.05.2015

EUR

21217

15840

13728

20.05.2015

EUR

53555

29760

17856

19.05.2015

EUR

330539

318318

301994

19.05.2015

EUR

11090

6170

3702

22.07.2015

EUR

97810

68837

54345

nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/15/339,P267/2015
Valkas novada centrālās
bibliotēkas vienkāršotā
atjaunošana A2/1/15/400,P268/2015
Valkas novada Bērnu
jaunatnes sporta skolas
halles vienkāršotā
atjaunošana a2/1/15/401,P269/2015
Projekta F.Roziņa ielas
seguma nomaiņai Valkas
pilsētā un ietves
atjaunošanas Beverīnas ielas
posmā no Tālavas ielas līdz
Raiņa ielai Valkas pilsētā
īstenošanai A2/1/15/582, p384/2015
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
(autobusa) iegādei,
A2/1/16/14, P-6/2016
Pašvaldības autonomu
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
(specializētās kravas
automašīnas ar manipulatoru
un ziemas darba aprīkojumu)
iegādei, A2/1/16/13, P-5/2016
Projekta "Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošana (sadalošā
tīkla sporta zālei iegādei
Valkas pamatskolai un
mūzikas instrumentu iegādei
J.Cimzes Valkas mūzikas
skolai)" īstenošanai,
A2/1/16/164, P-90/2016
Projekta "Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošana (telpu
renovācijai Valkas
pamatskolā, Valkas ģimnāzijā
un J.Cimzes Valkas mūzikas
skolā)" īstenošanai,
A2/1/16/165, P-91/2016
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei, A2/1/16/166, P92/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
("ražošanas ēkas Valkā,

22.07.2015

EUR

80117

78210

74250

22.07.2015

EUR

85494

83424

79200

14.10.2015

EUR

171459

167243

158775

01.01.2016.

EUR

43439

36498

29546

27.01.2016.

EUR

221430

182154

147458

02.06.2016.

EUR

13434

10784

9810

02.06.2016.

EUR

138048

137722

132090

02.06.2016.

EUR

72672

57992

47448

02.06.2016.

EUR

44904

36134

25810

Varoņu ielā 37A, 39A
būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība" un
"sadzīves notekūdeņu sūknis
ar kabeli ūdensapgādes un
kanalizācijas nodaļai")
īstenošanai, A2/1/16/167, P93/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
("Siltumtrases Rīgas ielā 25
projektēšana un būvniecība"
un "Valkas novadpētniecības
muzeja ekspozīcijas zāles
remonts") īstenošanai,
A2/1/16/168, P94/2016
Latvijas un Šveices
sadarbības programmas
projekts (Nr.4-7/22)
"Multifunkcionāla jaunatnes
iniciatīvu centra izveide
Valkā" īstenošanai,
A2/1/16/286/P195/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanai, A2/1/16/326, P225/2016
Projekta "Investīcijas Valkas
novada Sociālās aprūpes
nama infrastruktūrā"
īstenošanai, A2/1/16/411, P301/2016
Projekta "Valkas novada ceļu,
ielu atjaunošana - Viestura
ielas pārbūve Valkas pilsētā"
īstenošanai, A2/1/16/437, P314/2016
ERAF projekta
(Nr.3.3.1.0/16/1/02) "Ielu
pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Valkas novadā"
īstenošanai, A2/1/16/437/, P356/2016
Prioritārā investīciju projekta
"Parka iela (posmā no Meža
ielas līdz varoņu ielai Valkā) "
īstenošanai, A2/1/16/487, P356/2016
Tehniskā projekta "Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas
internāta pārbūve" izstrādei,
A2/1/17/292, P-190/2017
Tehniskā projekta "Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas
internāta pārbūve" izstrādei,
A2/1/17/292, P-190/2017
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta

02.06.2016.

EUR

64614

59075

56700

26.07.2016.

EUR

116595

34461

34461

30.08.2016.

EUR

55996

55996

47388

30.09.2016.

EUR

47280

47280

46007

18.10.2016.

EUR

268845

248566

245520

30.11.2016.

EUR

144428

61172

61172

30.11.2016.

EUR

34188

34188

33152

17.05.2017.

EUR

32291

32291

32291

17.05.2017.

EUR

35391

35391

27538

17.05.2017.

EUR

54673

54673

46266

iegādei, A2/1/17/295, P187/2017
Tehniskā projekta "Valgas Valkas Dvīņu pilsētas centra
attīstība" izstrādei,
A2/1/17/291, P-191/2017
Tehniskā projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,
III kārta" izstrādei,
A2/1/17/290, P-192/2017
Izglītības iestāžu investīciju
projekta "Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošana"
īstenošanai, A2/1/17/462, P328/2017
Projekta "Ražošanas
teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto teritoriju
Kārķu pagastā' īstenošanai tehniskā projekta izstrādei, P189/2017
ELFLA projekta (Nr.17-09A00702-000038) "Valkas
novada grantsceļu bez cietā
seguma pārbūve"
īstenošanai, A2/1/17/544, P392/2017
Būvprojekta izstrādei projekta
"Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos"
īstenošanai, A2/1/17/546, P394/2017
Būvprojekta izstrādei projekta
"Starppriekšmetu mācību un
inovāciju centra un
multifunkcionālās mācību
vides izveide Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā"
īstenošanai, A2/1/17/545, P393/2017
Latvijas - Igaunijas pārrobežu
sadarbības programmas
projekta (Nr. Est-Lat 24) "Zaļā
dzelzceļa līnija - bijušo
šaursliežu dzelzceļa līniju
atjaunošana, izmantojot to
videi draudzīgā tūrisma
maršrutā" investīciju daļas
īstenošanai, A2/1/17/619, P472/2017
Tehniskā projekta
"degradētās teritorijas
atjaunošana
uzņēmējdarbības attīstībai"
izstrādei, A2/1/17/617, P470/2017

17.05.2017.

EUR

72476

26481

22464

17.05.2017.

EUR

19312

19312

15021

03.07.2017.

EUR

298589

298589

298589

17.05.2017.

EUR

41382

8276

4928

02.08.2017.

EUR

473395

115088

79144

02.08.2017.

EUR

19236

7696

3637

02.08.2017.

EUR

18740

18740

14805

30.08.2017.

EUR

15925

15925

15925

30.08.2017.

EUR

45980

13794

9480

Projekta "Valkas novada
domes katlu mājas
atjaunošanas būvprojekta
izstrāde, būvdarbi,
autoruzraudzība un
būvuzraudzība" īstenošanai investīcijām ārkārtas seku
neatliekamai novēršanai
A2/1/17/548, P-411/2017

EUR

667783

667783

667783

EUR

1266000

0

839058

EUR

115602

0

115602

EUR

1179100

0

1179100

EUR

59049

0

59049

EUR

96298

0

96298

EUR

14898

0

14898

EUR

39848

0

21647

EUR

1316824

0

116824

2.08.2017.

ERAF projekta
Nr.5.3.1.0/17/I/025
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,
III kārta" īstenošanai,
A2/1/18/6, P-50/2018
02.03.2018

Prioritārā invenstīciju projekta
"Līdzfinansējums autoceļa A3
tranzīta maršruta
rekonstrukcijai Valkas pilsētā"
īstenošanai, A2/1/18/135, P114/2018
05.04.2018

Projekta "Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides
uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā"
īstenošanai, A2/1/18/136, P115/2018
05.04.2018

Prioritārā investīciju projekta
"Valkas pilsētas Lugažu
laukuma seguma
atjaunošana" īstenošanai,
A2/1/18/137, P-116/2018
05.04.2018

Investīciju projektu
dokumentācijas izstrādei
atbilstoši aizņēmuma
ekonomiskajā pamatojumā
norādītajai informācijai,
A2/1/18/138, P-117/2018
05.04.2018

Valkas novada domes
autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamo transporta
līdzekļu - 2 zāles pļāvēju
iegādei A2/1/18/196; P-159
02.05.2018

Valkas novada investīciju
projektu dokumentācijas
izstrādei A2/1/18/197,p160/2018
Ražošanas teritorijas
izveidošana, atjaunojot
degradēto teritoriju Valkā
A2/1/18/320; P265/2018

02.05.2018

05.06.2018

Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana
A2/1/18/319; P-264/2018

EUR

71248

0

54146

EUR

25188

0

25188

EUR

9039759

0

8690096

EUR

73532

0

73532

EUR

471462

0

470451

EUR

346807

0

337995

EUR

13185

0

3151

EUR

49016

0

49016

EUR

45000

0

44200

EUR

147048

0

137461

06.06.2018

Prioritāro investīciju projektu
"Invalīdu pacēlāja iegāde
Valkas pilsētas kultūras
namam" un "Valkas pilsētas
videonovērošanas
aprīkojuma un
programmatūras iegāde
īstenošanai", A2/1/18/408,
P337/2018
04.07.2018

Investīciju projektu
īstenošanai (saistību
pārjaunojums), A2/1/18/484,
PP-17/2018
26.07.2018

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei, A2/1/18/544, P458/2018
08.08.2018

Projekta "Valkas novada
Ērģemes un Sēļu katlu māju
rekonstrukcija" īstenošanai,
A2/1/18/545, P-459/2018
08.08.2018

Projekta "Autoceļa A3
tranzīta maršruta
rekonstrukcija Valkas pilsētā"
īstenošanai, A2/1/18/647, P539/2018
13.09.2018

ELFLA projekta (Nr. 18-09AL12-A019.2103-00002)
"Vietējo produktu
tirdzniecības vietu
izveidošana Valkas novadā"
īstenošanai, A2-1-18-694, P579/2018
08.10.2018

Prioritārā investīciju projekta
"Ielu un ietvju atjaunošana
Valkas pilsētā" īstenošanai,
A2-1-18-770, P-640/2018
12.11.2018

Sociālās iestādes investīciju
projekta "Ēkas iegāde Valkā,
deinstitucionalizācijas
projekta realizācijai"
īstenošanai, A2-1-18-832, P695/2018
Projekta "Ielu un ietvju
atjaunošana Valkas pilsētā"
īstenošanai, A2-1-18-867, P719/2018

26.11.2018

03.12.2018

Kopā

x

x

41602685

12958462

1564394
6

2018.gada beigās aizņēmumu kopējā summa sastāda 15643946 EUR. Atbilstoši maksājuma
grafikam pārskata perioda beigās aizņēmumi tiek sadalīti ilgtermiņa un īstermiņa daļās.
2018.gadā saņemti aizņēmumi par kopējo summu 4428904 EUR un veikta aizņēmumu
pamatsummas atmaksa 1743422 EUR.
Aizņēmumi ņemti no Valsts kases, domes sēdēs pieņemot lēmumus par to nepieciešamību.
Aizņēmumu atmaksa ir garantēta ar pašvaldības budžetu un tiek veikta saskaņā ar līgumos norādītajiem
aizdevumu atmaksas grafikiem.
Pārskata gadā veikta līdz 2014.gadam saņemto aizņēmumu apvienošana vienā aizņēmumā.
Pašvaldības zembilancē uzrādīti izsniegtie galvojumi privātpersonām studiju kredītiem un
pašvaldības kapitālsabiedrībai kapitālo ieguldījumu veikšanai. Visi galvojumi ir izvērtēti domes sēdēs,
atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par galvojumu piešķiršanu. 2018. gadā nav izsniegti galvojumi.
Galvojumu atlikums uz pārskata gada beigām sastāda 256708 EUR. Atlikumi salīdzināti ar
kredītiestādēm, kurās sniegti galvojumi.

2.7. Nekustamā īpašuma novērtējums
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies par
5588635 EUR. Pamatlīdzekļi bilancē ir atspoguļoti to atlikušajā vērtībā. Nolietojums aprēķināts pēc
lineārās metodes. Uzkrātais amortizācijas apjoms uz 31.12.2018. ir 21745552 EUR.
10.tab.
Nekustamā īpašuma izmaiņas
Aktīvs
Uz
Uz
Izmaiņas
Izmaiņas
pārskata
pārskata
EUR
(% )
perioda
gada
(+,-)
beigām
sākumu
Pamatlīdzekļi – kopā
43356544 37767909 +5588635
+15
Zeme, ēkas, būves
34155186 30719879 +3435307
+11
Tehnoloģiskās iekārtas un
674048
472935
+201113
+43
mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
2632119
2515639
+116480
+5
Pamatlīdzekļu izveidošana un
4239645
2819639
+1420006
+50
nepabeigtā celtniecība
Turējumā nodotie valsts un
1067971
1119172
-51201
-5
pašvaldības nekustamie īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
78469
40985
+37484
+91
Avansa maksājumi par
509107
79660
+429447
>100
pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļu uzkrātais
21745552 19998664 +1746888
+9
nolietojums
Informācija par ēkām
Pārskata gadā veikts remonts dzīvojamās ēkas Sēļi Māja 20 apkures telpas remonts par summu
38987 EUR vērtībā.
Atsavināšanai uz krājumiem pārvietotas 3 dzīvojamās ēkas un 1 dzīvoklis ar bilances vērtību 1341
EUR un nedzīvojamās ēkas ar bilances vērtību 533 EUR.
Veikts nolietojuma pārrēķins vienai būvei par summu 86 EUR, tajā skaitā nolietojuma korekcija
par iepriekšējiem gadiem 83 EUR. Izslēgta uzskaites vērtība, piemērojot aizstāšanas izmaksas - 177562
EUR, nolietojums 27573 EUR.
Pārskata gadā ēku rekonstrukciju un renovāciju rezultātā nedzīvojamo ēku vērtība palielinājusies
par 881876 EUR.
11.tab.
Pamatlīdzekļa nosaukums
Darījums
Summa
EUR
J.Cimzes ģimnāzija Ausekļa 5
Telpu atjaunošana
321922
Ērģemes pamatskola
Telpu atjaunošana
189175
Ērģemes katlu māja
Ēkas rekonstrukcija
180088

J.Cimzes ģimnāzija Raiņa 28A
Vijciema sākumskola

Telpu atjaunošana
Telpu atjaunošana

181661
9030

.
Salīdzināšana ēkām
Inventarizācijas procesā ir veikta grāmatvedības uzskaitē esošo datu salīdzināšana ar VZD
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas pēc stāvokļa uz 09.11.2018. Konstatētas
nesakritības, kuras izvērtētas un pieņemti attiecīgi lēmumi.
Uz pārskata perioda beigām bilances posteņos “Dzīvojamās ēkas” un “Nedzīvojamās ēkas”
konstatētas 78 nesakritības ar VZD datiem.
12.tab.
Konstatēto nesakritību kopsavilkums
Nesakritību
Nesakritība
skaits
Piezīmes
Privatizētas ēkas, jaunie īpašnieki nav reģistrējuši
Zemesgrāmatā
33
Dabā nav ēkas un būves, nav veiktas izmaiņas
VZD datos
Nav pašvaldības
3
bilancē,
Ēkas un būves pieder fiziskai vai juridiskai
ir VZD datos
personai,
nav
veikuši
īpašuma
tiesību
4
pārreģistrāciju Zemesgrāmatā
24
Pašvaldības īpašumi,
kas nav uzskaitīti
VZD datos
Kopā nesakritību
skaits

13
1

Nav veikta īpašuma tiesību pārreģistrācija
Nav pasūtīta tehniskā inventarizācija, nav uzsākta
nekustamā īpašuma dokumentu formēšana
reģistrācijai Zemesgrāmatā
Atrodas pierobežas joslā, tāpēc nevar ierakstīt ZG

78

Pašvaldības bilancē ir viens kultūrvēsturisks piemineklis - Valkas novadpētniecības muzeja ēka.
Dati salīdzināti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas datiem.
Informācija par zemi
Uz 2018. gada beigām kopējā zemes gabalu platība Valkas novada domes bilancē sastāda
2109.5672 ha, tajā skaitā zembilancē 83.6274 ha.
Bilancē uzņemti līdz šim neuzskaitīti seši zemes gabali 5.4002 ha ar kopējo vērtību 4075 EUR,
precizētas zemes platības 6 zemes gabaliem, vērtības palielinājums par summu 1384 EUR un samazinājums
par summu 255 EUR, tajā skaitā zemei, kas uzskaitīta krājumu sastāvā atsavināšanai palielinājums 40 EUR
un samazinājums 255 EUR
Izslēgta privatizētās domājamās daļas zemes platība un vērtība no trīs zemes gabaliem zem
daudzdzīvokļu mājām par kopējo summu 3929 EUR. Izslēgti divi zemes gabali 5.39 ha platībā par summu
2015 EUR, kuri tika sadalīti un atzīti no jauna uzskaitē.
Nodoti atsavināšanai 16 zemes gabali 3.1478 ha platībā par summu 11365 EUR t.sk. 2 zemes
gabalu domājamās daļas zem daudzdzīvokļu mājām. Atgriezti pamatlīdzekļu sastāvā 8 zemes gabali ar
kopējo platību 2.956 ha par summu 3419 EUR, t.sk. 1 zemes gabalu domājamās daļas zem daudzdzīvokļu
mājām.
Pārskata gadā bezatlīdzībā saņemta zeme par summu 174 EUR.
Salīdzināšana zemēm
Pašvaldībai piekrītošie un piederošie zemes gabali salīdzināti ar VZD Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas datiem pēc stāvokļa uz 09.11.2018. Pēc pašvaldības uzskaites datu
salīdzināšanas ar VZD datiem ir veikti zemes platību precizējumi.
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 iepriekš teikto un
to, ka atšķirīgos laikos tiek aktualizētas datu bāzes, ir atšķirības starp Valkas novada domes un Valsts
zemes dienesta bilanci.

VZD dati uz 09.11.2018. ir 2130.6139 ha, starpības sastāda 5.1979 ha:
1. VZD datos nav iekļauti zemes īpašumi ar kopējo platību 4.5067 ha.
2. Nav uzrādīta platība zemes gabaliem, kuri piesaistīti dzīvokļa īpašumam 2.0762 ha.
3. Zemes īpašumi, kuriem izslēgtas privatizētās zemes domājamās daļas, bet VZD datos uzrādās visa
platība starpību sastāda 6.3775 ha
4. Īpašumi, kas uzrādīti VZD datos, bet nav Valkas novada bilancē (jaunie īpašnieki nav
pārreģistrējuši Zemesgrāmatā) ar kopējo platību 5.3623 ha.
5. Īpašums, kas nav uzrādīts pašvaldības datos ar platību 0.15 ha
6. Zemes gabalu platību starpības sastāda, palielinājums par 0.8312 ha un samazinājums par 0.9402
ha
Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgramatā
Valkas novada dome līdz 31.12.2018. Zemesgrāmatā reģistrējusi zemi ar kopējo platību 775.9137
ha un uzskaites vērtību 1712773 EUR, tai skaitā pamatlīdzekļu sastāvā 616.9475 ha ar vērtību 1634983
EUR, kontā “Pamatlīdzekļi pārdošanai” 67.3161 ha ar vērtību 15045 EUR un zembilancē ar atlikto
maksājumu 91.6501 ha ar vērtību 62745 EUR.
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam gadam budžetā
atvēlētajam finansējumam.
Transporta būves
Transporta būvju bilances vērtība attiecībā pret iepriekšējo gadu palielinājusies par 1888223 EUR.
Izslēgtas uzskaites vērtība piemērojot aizstāšanas izmaksas 206054 EUR, nolietojums 165429 EUR.
13.tab.
Transporta būvju palielinājumu 2018.gadā veido
Summa
Piezīmes
EUR
A3 Rīgas iela
A3 Rīgas ielas ietve un 4
pieturas
Ceļs Tūži - Stimperi
Ceļš Ārnieki - Meiši
Ceļš Pedele - Ķeizarpurvs
Ceļš Akmentiņi – Liepkalni
Ceļš Priedītes – Vīciepi
Pilsētas ielu seguma
atjaunošana 8 ielām
Bruģa ietve
Bruģa ietve
Bruģa ietve
Bruģa auto stāvlaukums
Kopā

1364180
557738

Valkas novads, Valka
Valkas novads, Valka

178561
122891
120513
60670
32587
107649

Valkas novads, Kārķu pagasts
Valkas novads, Valkas pagasts
Valkas novads, Valkas pagasts
Valkas novads, Vijciema pagasts
Valkas novads, Ērģemes pagasts
Valkas novads, Valka

15342
13754
61333
14066
2649284

Valkas pilsēta, Smilšu iela
Valkas pilsēta Rīgas ielā 25
Valkas pilsēta Raiņa iela
Valkas pilsēta Rīgas ielā 25

Salīdzināšana transporta būvēm.
Grāmatvedības uzskaites dati salīdzināti ar VAS “Latvijas valsts ceļi” datiem pēc stāvokļa uz
31.12.2018.
Pašvaldības uzskaitē ir ceļi un ielas ar kopējo garumu 269.746 km. Starpība ar VAS “Latvijas
valsts ceļi” datiem nav konstatēta.
Inženierbūves
Inženierbūvju atlikusī vērtība attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu samazinājusies par
1201058 EUR. Izslēgta uzskaites vērtība, piemērojot aizstāšanas izmaksas 9009 EUR, nolietojums 1134
EUR.
14.tab.
Inženierbūvju palielinājumu 2018. gadā veido
Darījums
Summa EUR
Caurtekas 14 gb. uz pagastu ceļiem
Ūdensvads, kanalizācija Kohēzijas 3 kārta
A3 Rīgas ielas lietus kanalizācija
Meliorācijas sistēma Valkas pagastā

76737
1169265
291907
46153

Caurteka metāla Valkas pagastā
Siltumtrases posma rekonstrukcija Valkā, Varoņu iela
Siltumtrases posma iegāde Valkā no Raiņa ielas katlu
mājas līdz Stendera ielas katlu mājai
Apgaismojums Valkā, Raiņa iela
Apgaismojums Pārupes iela, Vijciemā
Kopā:

26270
7876
200
5250
6652
1630310

Pārējais nekustamais īpašums
Pārejā nekustāmā īpašuma atlikusī vērtība attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu
samazinājusies par 191662 EUR. Samazinājumu ietekmē aprēķinātais nolietojums pārskata gadā.
Palielinājumu veido Lugažu laukuma izveide par summu 47993 EUR un iegādātie tirgus namiņi 3
gabali ar uzskaites vērtību 15192 EUR.
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
Uz gada beigām pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu sastāvā iekļauti
objekti par 4239645 EUR. Nepabeigtās celtniecības objektu sastāvā ir izstrādātie projekti, kurus plānots
realizēt, piesaistot pašvaldības, ES un investoru finansējumu.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās būvniecības izmaksas
palielinājušās par 1420006 EUR.
15.tab.
Būtiskākie darījumi, kas ietekmējuši palielinājumu
Izmaksu posteņa raksturojums

Līguma
summa

Apgūtais apmērs
(bilances vērtība)

Ražošanas ēku izveidošana Varoņu ielā 37A, 39A

4 410 245

1771545

Degradētās teritorijas atjaunošana Valkas pagastā

54 753

541593

Ērģemes pilsdrupu atjaunošana

26932

19237

1581623

49852

44100

44100

1 669 977

1585356

Ražošanas ēkas izveidošana degradētā teriotorijā
Kārķu pagastā
Nekustāmā īpašuma izveidošana Valkā, Tālavas ielā
33
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve

Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi
Postenī “Turējumā nodotie valsts un pašvaldības nekustamie īpašumi” uzskaitīti nekustamie
īpašumi, kuri pamatojoties uz 2009. gada 2.aprīļa māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu nodoti SIA
“Valkas namsaimnieks”.
Pārskata gadā no uzskaites izslēgtas privatizētās domājamās daļas palīgēkām par summu 10727
EUR nolietojums 10719 EUR.
Izslēgtas divas daudzdzīvokļu mājas Varoņu 37A un Varoņu 39A – nojauktas par summu 23488
EUR, nolietojums 22843 EUR
Pārvietoti uz krājumu kontu atsavināšanai 4 dzīvokļi ar sākotnējo vērtību 6922 EUR un nolietojumu
5425 EUR, viens dzīvoklis atgriezts pamatlīdzekļu uzskaitē ar vērtību 297 EUR.
Informācija par mežaudzēm

Valkas novada uzskaitē ir mežaudzes 159.3116 ha platībā, t.sk. bilancē 143.2716 ha
ar bilances vērtību 76425 EUR, zembilancē 16.04 ha ar atlikušo vērtību 2126 EUR.
Pārskata gadā bez atlīdzības saņemta mežaudze “Lustiņdruva” par summu 17688
EUR, veikta inventarizācija četrām mežaudzēm un atzīta vērtība bilancē 19229 EUR.
Salīdzināšana mežaudzēm
Mežaudžu platības salīdzinātas ar Valsts meža dienesta un ar Valsts zemes dienesta
reģistra datiem pēc stāvokļa uz 31.12.2018.

Pašvaldības datiem ar Valsts meža dienestu konstatēta starpība 44.1716 ha, tajā skaitā:
1) Valsts meža dienesta datos veikta platību precizēšana 18 mežaudzēm sakarā ar ģeometriskās
informācijas sistēmas ĢIS ieviešanu: platības palielinājums par 3,58 ha un samazinājums par 3,52
ha.
2) Pašvaldības bilancē nav uzskaitīta viena mežaudze ar platību 1.11 ha.

3) Valsts meža dienesta datos nav uzskaitītas 13 mežaudzes ar platību 43.0516 ha,
kurām nav veikta pirmreizējā inventarizācija.
4) Pašvaldības uzskaitē vienai mežaudzei lielāka platība par 2,29 ha. Mežaudzei
platība nav precizēta, jo īpašums ir atsavināts ar atlikto maksājumu un uzskaitīts
zembilancē.
Pēc datu salīdzināšanas ar Valsts meža dienestu veikta platību precizēšana: palielinājums par 3,58 ha
un samazinājums par 3,52 ha, bilancē daudzuma vienības uzņemta mežaudze ar platību 1,11 ha.

Uz pārskata gada beigām starpības ar VZD datiem ir 72.9714 ha, tajā skaitā:
1) 21 zemes gabali ar kopējo platību 15.3751 ha ir piekrītoši pašvaldībai. Izvērtējot šos
īpašumus, konstatēts, ka tie neatbilst meža statusam.
2) 26 zemes gabaliem ar kopējo platību 57.5963 ha ir izbeigtas lietošanas tiesības un
ir tiesības lūgt zemi nodot atsavināšanai par brīvu cenu.
3) Bilancē uzskaitītajām mežaudzēm starpība ar VZD datiem +6.1727 ha un - 2.3567
ha.
2.8. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumos Valkas novada dome uzrāda līdzdalību radniecīgo un asociēto
uzņēmumu kapitālā un citos uzņēmumos īpašumā esošās kapitāla daļas.
Līdzdalība uzņēmumu kapitālos tiek uzskaitīta saskaņā ar izmaksu metodi.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi nav mainījušies. Uz pārskata
gada beigām ir samazinājies līdzdalības procents SIA ZAAO no 4.34 % uz 2.949 %.
16.tab.
Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Aktīvs
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi –
kopā
Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā un
vērtības samazinājums asociēto
kapitālsabiedrību kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu
ieguldījumi

Uz pārskata
perioda
beigām
3212702

Uz pārskata
gada
sākumu
3212702

Izmaiņas
EUR
( +, - )
0

Izmaiņas
%

1121040

1121040

0

0

2008621

2008621

0

0

83041

83041

0

0

0

Līdzdalība radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo
un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
17.tab.

Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Ieguldījuma
uzskaites
vērtība
uz
31.12. 2018.

Līdzdalība %

„Valkas
Namsaimnieks” SIA
ZAAO SIA

44103055060

1121040

100

44103015509

83041

2.949

„Vidzemes slimnīca”
SIA

40003258333

2008621

25.26

Valkas novada domei komercreģistrā uz 31.12.2018. ir reģistrēts viens 100 % pašvaldības
uzņēmums SIA „Valkas Namsaimnieks”.

2018.gadu SIA „Valkas namsaimnieks” ir pabeidzis ar peļņu 29021 EUR, tāpēc izvērtējot,
ieguldījums atzīts pilnā apmērā.

2.9. Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme
Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu
nākotnē un neplāno turpmākajos trīs gados veikt ieguldījumus.
2018.gadu „Valkas namsaimnieks” SIA ir pabeidzis ar pozitīvu darbības rezultātu. Likviditātes
seguma koeficents 2018.gadā ir virs 1.45, bet salīdzinoši ar 2017.gadu ir samazinājies par 0.034, kas liecina
par sabiedrības spēju atmaksāt īstermiņa saistības, izmantojot naudas līdzekļus un debitoru parādus.
Pašvaldība uzskata, ka kapitālsabiedrība var darboties patstāvīgi un papildus finansiālais atbalsts
no pašvaldības nav nepieciešams.
Sistēmas publiskā daļa redzama www.geolatvija.lv

3. Komunikācija ar sabiedrību
Pārskata periodā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par
aktualitātēm novadā un domē pieņemtajiem lēmumiem. 2018.gadā regulāri sagatavotas un nosūtītas relīzes
plašsaziņas līdzekļiem, kā arī paziņojumi. Visa gada laikā sniegtas mutiskas un elektroniskas atbildes uz
ziņu aģentūru un žurnālistu jautājumiem.
2018.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. Mājas lapa veidota ērtāka un pārskatāmāka, lai jebkurš
iedzīvotājs varētu ātri atrast nepieciešamo informāciju. Tāpat kā iepriekšējā mājas lapā, arī šajā ir sadaļas
– Pašvaldība, Kultūra, Izglītība, Sports, Uzņēmējiem un Jaunatne. Sadaļā Novads interesenti var uzzināt
īsu informāciju par novadu un tā vēsturi. Sadaļā Sabiedrība tiek publicēta dažāda informācija, atsevišķi
izdalītas Veselības un Sociālo lietu tēmas. Ir pieejama lapas mobilā versija. Lapā iedzīvotāji var uzdot
jautājumus domes speciālistiem, kuri atbildes sagatavo piecu darba dienu laikā. No lapas: www.valka.lv ir
iespēja ērti aplūkot arī biblioteka.valka.lv, visit.valka.lv, muzejs.valka.lv lapas.
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. 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. Lai novada pasākumiem
piesaistītu mediju uzmanību īstenotas individuālās mediju attiecības, meklēti informatīvie atbalstītāji, kā
arī noslēgti bartera līgumi par reklāmas izvietošanu Latvijas reģionālajos izdevumos un SIA “Santas”
izdevniecība medijos. 2018.gadā domei bija līgums ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu,
pilsētas pasākumu filmēšanu, 2 – 3 sižetu sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas novadu
pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. Lielākajiem novada pasākumiem 2018.gadā Vidzemes TV veidoja
kampaņas, kuras pārraidīja Re:TV. Tāpat bija noslēgts līgums ar SIA „Mediju Grupa Super FM” par Valkas
novada ziņu atskaņošanu radio ēteros. Pie novada domes ēkas ir izvietota pastkastīte iedzīvotāju sūdzībām
un ierosinājumiem. Valkas novada domes sēdes ir atklātas, un informācija par tām iepriekš tiek ievietota
novada mājaslapā. Domes sēdes materiāli un audio ieraksts ir pieejams novada mājaslapā.

3.1. Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” pašvaldība nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā un
citos normatīvajos aktos doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Rūpējoties par iedzīvotāju vajadzību un interešu
apmierināšanu, tai skaitā sociālajā sfērā, kultūras, sporta un izglītības jomā Valkas novada pašvaldība par
vienu no saviem uzdevumiem ir izvirzījusi sadarbību ar nevalstisko sektoru. Pašvaldība novērtē sabiedriskā
labuma organizāciju nozīmīgo lomu un esošo veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību pilsētas iedzīvotājiem
svarīgu jautājumu risināšanā.

Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un biedrībām un finansiāli
atbalsta tās.

4. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Pamatojoties uz 2018.gadā veiktajām pārbaužu rezultātiem, sistēmas darbības uzlabošanai, tiek
veikts konsultatīvs un paskaidrojošs darbs ar atbildīgajiem darbiniekiem par kļūdu un neatbilstību
novēršanu. Veikta pašvaldības iekšējo normatīvo dokumentu izstrāde, aktualizācija un ieviešana.
Uzraudzības un pārbaužu temati 2018.gadā:
• Inventarizāciju rezultātu par 2017.pārskata gadu - par stingrās uzskaites veidlapām (biļetēm, darījumu
apliecinošām kvītīm), materiālo vērtību, t.sk. Pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu degvielas
atlikumu un odometru rādījumu, ticamības novērtējums Valkas novada domē un tās pakļautībā
esošajās iestādēs un struktūrvienībās;
• Sakaru pakalpojumu izmaksu optimizācija, darbs ar pakalpojumu sniedzēju par pašvaldībai
nepieciešamo sakaru un interneta pieslēgumu veidu un apjomu izvērtējums; izmantošanas lietderība;
• Uzraudzīta pašvaldības funkciju nodrošināšanai iegādātās degvielas iegādes un izlietojuma
norakstīšanas ieviestā vienotā kārtība;
• Nodrošināta un uzraudzīta pašvaldības iestādēs un nodaļās lietošanā esošo kases aparātu tehnisko datu
atbilstība normatīvo aktu prasībām;
• Stingrās uzskaites veidlapu – biļešu un darījumu apliecinošo kvīšu lietošanas, uzskaites un atskaites
procesa uzraudzība, pārbaude, salīdzināšana ar LR Valsts ieņēmumu dienesta datiem par 2018. gadu;
• Uzraudzīta, konstatēto degvielas izlietojuma neatbilstību noteiktajiem limitiem vai degvielas atlikumu
neatbildību salīdzinājumā ar grāmatvedības datiem, atbilstoši noteikumiem “Transportlīdzekļu
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”, degvielas normu noteikšana
eksperimentāli;
• Veiktas ārkārtas pārbaudes par materiālo vērtību iegādes un izlietojuma pamatotību un lietderību.

5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā
5.1. Kultūra
2018. gads Valkas novada kultūras dzīves attīstībā pozicionējās ar norisēm, kas stiprina, uztur,
un no jauna rada, kopējas novada kultūras nacionālās vērtības.
Viena no šīm vērtībām ir nacionālā identitāte, otra - kultūras mantojums. Valkas novadā ir
uzkrāts bagāts un daudzveidīgs kultūras mantojums, ko nepieciešams adekvāti saglabāt un
aizsargāt, pastāvīgi papildināt ar jaunradītām un jaunatklātām vērtībām, pētīt un nodrošināt tā
pieejamību un pielietojamību sabiedrības vajadzībām.
Kultūras mantojuma vērtību dzīvotspēja ir iespējama, to popularizējot, nostiprinot, tālāk
nododot, it īpaši ar formālās un neformālās izglītības palīdzību, kā arī dažādu kultūrvēsturisko
formu atjaunošanu vai atdzīvināšanu Valkas novada mūsdienu kultūrvidē.
Novada kultūras iestādes – tautas nami, kultūras nams veidoja un piedāvāja iedzīvotājiem
dažādus kultūras pasākumus (novadā kopumā430 pasākumi), kuri bija strukturēti dažādu
auditoriju interešu apmierināšanai. Kultūras iestādēs darbojās amatiermākslas kolektīvi, kopskaitā
trīsdesmit astoņi. Nenovērtējams ir to ieguldījums novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar saviem
iestudējumiem un koncertprogrammām tie piedalījušies novada, reģiona un starptautiskajos
pasākumos.
Dziesmu un deju svētku dalībnieku kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika koru, vokālo
ansambļu, deju kolektīvu un amatierteātru skates.
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos no 30.jūnija līdz 8.jūlijam novadu
pārstāvēja 13 amatiermākslas kolektīvi – 2 kori, 4 deju kolektīvi, 2 kapelas, folkloras deju kopa, 2
lietišķās mākslas kolektīvi, 2 amatierteātri. Kā svētku dalībnieki tika reģistrētas 183 personas.
Kopā dalībnieki piedalījās 222 svētku pasākumos. Ielu koncertos piedalījās 3 vokālie ansambļi
(25 dalībnieki). Svētku norisi nodrošināja darba grupa (8 personas), šoferi (13), brīvprātīgie
gājienā (13).

7.att. Valkas novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos

Lai bagātinātu Valkas novada kultūras dzīvi, šīs nozares iestāžu darbinieki kopumā 2018. gadā
ar projektu un atbalstītāju palīdzību piesaistīja papildus novada kultūras norišu budžetam 82733,00
€.
Valkas novadā turpinājās Latvijas simtgades pasākumi. Lielākie no tiem 11.augustā “Latvijas
simtgades Zaļumballe” Kārķu dabas koncertzālē, 1.-2.novembrī “Latviešu karavīrs laikmetu
griežos” Valkā.
Uzsākta iniciatīva “Latvijas skolas soma” visās novada skolās ar 32 pasākumiem.
Mūsu novadam sekmīgi turpinājās sadarbība ar Latvijas Nacionālo kultūras centru.
Lielu starptautisku interesi it īpaši virtuālajā vidē izpelnījās Valkas Starptautiskā laikmetīgās
mākslas biennāle, kas bija veltīta Raiņa un Aspazijas jubilejām.
Kultūrizglītības jomā realizējām, 2014. gadā aizsākto tradīciju, “Jāņa Cimzes Valkas rudens
lasījumus”. 2018. gada koptēma „Neiespējamais kļūst iespējams”. Lasījumā piedalījās un ar
savām pārdomām dalījās Aivars Dresmanis – lektors, personības izaugsmes treneris, NLP
praktiķis. Tēma “Metakognitivitāte – skolotāju domāšanas procesā”. Karine Oganisjana – RTU
asociētā profesore, vadošā pētniece. Tēma “Starpdisciplinārās mācības: opera kā līdzeklis
21. gadsimta aktualitāte kompetenču veicināšanā.”
Turpinājām Valkas Novadpētniecības muzeja dārzā, J. Cimzes dzimšanas dienā, pasniegt
“J. Cimzes Balvu” Valkas novada labākajam pedagogam. 2018.gadā balva tika pasniegta J.Cimzes
Valkas mūzikas skolas Stīgu instrumentu spēles nodaļas vadītājai, skolotājai Liesmai Freibergai.
Valkas novadpētniecības muzejs
Valkas novadpētniecības muzeja darbs 2018.gadā gadā tika plānots atbilstoši vidēja termiņa muzeja
Darbības un attīstības stratēģijā 2015. – 2019.gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem un
pieejamajiem resursiem.
Pārskata gada prioritātes:

1) Uzsākt darbu pie papildus telpu iekārtošanas muzeja krājuma glabāšanai;
2) Turpināt veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā;

3) Latvijas simtgadei veltītie muzeja pasākumi:
7.aprīlis – Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu izstāde,
4.maijs – Baltā galdauta svētki, veltīti farmaceitam, sabiedriskam darbiniekam,
mecenātam Bernhardam Zutim,
19.maijs – Muzeju nakts pasākums “Domas šūpulis”,
1., 2.novembris – pasākums “Latviešu karavīrs laikmeta griežos”.

Muzeja krājums
Muzeja krājumā (uz 2018.gada 31. decembri) glabājas 49 259 vienības. Veidojot muzeja krājumu,
2018.gadā krājums papildināts ar 693 vienībām, kas pārsvarā iegūtas dāvinājumu veidā.
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu pārskata gadā īstenots projekts muzeja krājuma
papildināšanai ar mākslinieka Jāņa Andreja Sīmaņa medaļu ciklu “Trīs mezgli atmiņai” (iegūtas 7
vienības), kopējā finansējuma summa krājuma priekšmetu pirkumam 1200 EUR.
Veikta visu jauniegūto muzeālo priekšmetu uzskaite un signēšana, uzrakstītas jauniegūto krājuma
materiālu uzskaites kartītes un tās iekļautas tematiskās uzskaites kartotēkā. Izveidotas jaunas 54 zinātniskā
apraksta kartītes.
Restaurēts viens muzeja krājuma priekšmets – litogrāfija Roberts Borhards “Jāņa Cimzes
portrets”.
Nacionālajā muzeju krājuma Kopkatalogā pārskata periodā ievadīti informācijas dati par 714
muzeja priekšmetiem, digitalizēti 420 priekšmeti.
Muzeja krājuma pārvaldībā turpināta krājuma priekšmetu esības pārbaude. Pārskata periodā esības
pārbaude veikta iespieddarbu kolekcijai.
Turpināta muzeja krājuma priekšmetu vecā iesaiņojuma (mapes, aploksnes, kastes u.tml.) nomaiņa
pret jaunu bezskābes iesaiņojumu.
Nav uzsākts darbs pie papildus telpu iekārtošanas muzeja krājuma glabāšanai.
Krājuma izmantošana
Atskaites periodā muzeja pamatekspozīcijās, izstādēs muzejā un izstādēs ārpus muzeja kopā
eksponētas 1188 krājuma vienības.
Pētnieciskam darbam izmantotas 1049 vienības, digitālo attēlu izgatavošanai 420 vienības,
deponēta 31 muzeja krājuma vienība.
Valsts simtgadei veltītās Latvijas muzeju kopizstādes “Latvijas gadsimts” veidošanā no Valkas
novadpētniecības muzeja krājuma izmantoti 84 oriģinālie priekšmeti un 20 digitālie attēli.
Pētniecības darbs
Atbilstoši muzeja pētniecības darba politikai, 2018.gadā turpināta individuālo pētniecības tēmu
izpēte un jaunveidojamo izstāžu plānu izstrāde.
Pārskata periodā pētnieciskā darba prioritāte bija tēmas “Sabiedriski politiskie notikumi Valkā
1914.-1920.gadā” izpēte. Izpētes materiāli apkopoti referātā “Valka – Latvijas neatkarības šūpulis”, kas
nolasīts Igaunijas – Latvijas vēstures konferencē “Iekarojumi un uzvaras Valgā/Valkā un apkārtnē – ceļš
līdz Igaunijas un Latvijas simtgadei”.
Pabeigts darbs pie tēmas “Valcēnietis Bernhards Aleksandrs Zutis (1893 – 1968) – farmaceits,
sabiedriskais darbinieks, mecenāts” – sagatavota ceļojošā izstāde.
Pārskata gadā turpināts iesāktais darbs pie pētniecības tēmām „Vidzemes draudzes skolu skolotāju
seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība”, “Valkas pilsētas vēsture”.
Sagatavoti un realizēti 3 izstāžu plāni un 4 izglītojošo programmu scenāriji.
Ekspozīciju un izstāžu darbs
Pārskata periodā muzejā apmeklētājiem bija apskatāmas 2 pastāvīgās ekspozīcijas: “Vidzemes
draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība” un “Valka – Latvijas
neatkarības šūpulis” (atklāta 2017.gada 2.decembrī).

2018.gadā Valkas novadpētniecības muzejs ar jauno pastāvīgo ekspozīciju “Valka –
Latvijas neatkarības šūpulis” ieguva Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu nominācijā “Gada
ekspozīcija 2018 (muzejā līdz 10 darbiniekiem)”.
Atskaites periodā muzejā eksponētas 10 izstādes, no tām 9 atklātas pārskata periodā, 2 izstādes
sagatavotas, izmantojot muzeja krājumu. Ārpus muzeja eksponētas 6 izstādes.
Komunikācija ar sabiedrību
Atskaites periodā muzejs apmeklētājiem bijis pieejams 2041 stundu gadā, no tām 518 stundas ārpus
regulārā darba laika. Tūrisma sezonā (15. maijs – 30. septembris) tika nodrošināta muzeja pieejamība arī
sestdienās un svētdienās.
Muzeja apmeklējumu skaits 2018.gadā – 6525.
Muzejs piedāvājis: 8 muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros, tās kopā
novadītas 27 reizes, kopējais dalībnieku skaits – 522;
6 muzejpedagoģiskās programmas kā mūžizglītības sastāvdaļa, tās kopā novadītas 29 reizes, dalībnieku
skaits – 453.

Muzejs iesaistījies projektā “Skolas soma”.
Pārskata gadā muzejā norisinājās 12 tematiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam dažādas
mērķauditoriju grupas. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, muzejā turpināta tradīcija 4.maijā svinēt Baltā
galdauta svētkus, lai godinātu valcēniešus, kas devuši ieguldījumu Latvijas valsts un savas pilsētas
izaugsmē. 2018.gadā muzeja rīkotie Baltā galdauta svētki bija veltīti valcēnietim Bernhardam
Aleksandram Zutim (1893 – 1968) – farmaceitam, sabiedriskam darbiniekam, mecenātam.
Muzejs aktīvi iekļāvās Starptautiskās Muzeju nakts - 2018 pasākumu organizēšanā, piedāvājot
apmeklētājiem pasākumu „Domas šūpulis”. Pasākuma laikā apmeklētājiem muzejs piedāvāja Valkas
novada lietišķās mākslas un amatniecības darbu izstādi “Domas šūpulis”, dažādas radošās darbnīcas un
konkursus, izglītojošas spēles, filmu demonstrējumus. Galvenā uzmanība tika veltīta jaunajai ekspozīcijai
"Valka - Latvijas neatkarības šūpulis”.
Muzeja atpazīstamību veicinājis darbs sabiedrisko attiecību jomā, cenšoties maksimāli izmantot
bezmaksas reklamēšanās iespējas. Sabiedrības informēšanai un izglītošanai nodrošināta regulāra
informācijas atjaunošana muzeja mājas lapā www.muzejs.valka.lv, portālā www.muzeji.lv un vietņu
uzturēšana sociālajos tīklos (portālos www.draugiem.lv, www.facebook.com), nodrošināta
pamatinformācija par muzeju un tā piedāvājumu internetā arī svešvalodās (angļu, igauņu un krievu).
Uzturēta komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem. Regulāri sūtītas preses relīzes par muzeja
aktualitātēm.
Muzeja uzturēšana un pārvaldība
Pārskata periodā pieejamo resursu ietvaros uzturētas un apkoptas muzeja ēkas un teritorija. Veikts
dūmvadu remonts muzeja galvenajā ēkā, iegādāts jauns zāles pļāvējs (trimmeris) teritorijas kopšanas
darbiem.
Iespēju robežās nodrošināti muzeja darbinieku bezmaksas tālākizglītības pasākumi. Muzeja
darbinieki piedalījušies darbseminārā “Eiroreģiona “Pleskava - Livonija” pārrobežu sadarbība tūrisma un
muzeju jomā”, Latvijas Muzeju biedrības rīkotajos semināros “Rītdienas muzejs” un “Nedarbnīca”, Valkas
novada domes organizētajā pieredzes apmaiņas pasākumā Jēkabpils novadā.
2018.gada prioritātes:

1) Atrisināt jautājumu par papildus telpu piešķiršanu muzeja krājuma glabāšanai;
2) Turpināt veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma
kopkatalogā;
3) Uzlabot muzeja krājuma pieejamību.
Valkas novada Centrālā bibliotēka
18.tab.
Bibliotēkas pamatrādītāji
2018
Lietotāju skaits
t.sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t.sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Izsniegums kopā
t.sk. grāmatas
t.sk. periodiskie izdevumi
t.sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums
% no iedz. skaita
pašvaldībā
t.sk. bērni līdz 18 g.

1537
476
28248
9941
39772
45788
23307
20949
5526

% salīdzinot ar
2017.gadu
-0.1
-0.9
+0.2
-0.9
-11
+5
- 27
+4
+8
-8
-8
-7
-6.2
-5
-10
-5
-22
-26

30

+3

nemainīgs

61

-2

-3.2

Reģistrēto lasītāju skaits ir stabils, tomēr, salīdzinot ar 2017. gadu, ar nelielu tendenci samazināties.
Apmeklējumu skaits palielinājies par 5%. Lielāko šī pieauguma daļu sastāda anonīmo jeb vienreizējo
apmeklētāju rūpīgāka uzskaite, kas veikta Cirkulācijas modulī (iepriekšējos gados daļēja uzskaite veikta
manuāli). Nedaudz audzis pieaugušo abonementa apmeklējums. Īpaši aktīvi strādāts Bērnu literatūras
nodaļā, organizējot dažādus pasākumus mērķauditorijai ārpus bibliotēkas telpām (par 883 apmeklējumiem
vairāk, kā 2017.gadā). Taču, neskatoties uz pozitīvo apmeklējuma rādījumu, izsniegums krities par 7%.

Diemžēl interese gan par grāmatu, gan arī periodikas lasīšanu turpina kristies. Tomēr jārēķinās, ka mainās
informācijas ieguves avoti un paradumi, un cilvēki izmanto visas mūsdienu piedāvātās iespējas, mazāk
laiku atlicinot grāmatu un laikrakstu lasīšanai. Bibliotekārais aptvērums ir 30% no iedzīvotāju skaita Valkas
pilsētā.
Aktīvākās mērķauditorijas ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem un seniori. Pieaugušo auditorijai
notikušas vairākas apmācības darbam ar e-pakalpojumiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā.
Iedzīvotāju atsaucību guvuši bibliotēkas rīkotie pasākumi – tikšanās ar literātiem, grāmatu atvēršanas svētki,
Dzejas dienas, ikgadējie Grāmatu svētki, Bibliotēku nedēļas pasākumi, Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas un
e-prasmju nedēļas aktivitātes, radošās darbnīcas u.c. Pieaugušo pilsētas iedzīvotāju auditorijai noorganizēti
24 tematiskie pasākumi. Piemēram, tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko, dziesminieku Valdi Atālu un
grāmatas “Elles debesis” atvēršana. Deputāts Kārlis Krēsliņš bibliotēkā viesojās divreiz, pirmoreiz aprīlī
prezentējot grāmatu “No lauku puikas līdz ģenerālim” un septembrī - grāmatu “No ģenerāļa līdz saeimas
deputātam. Emocionāli norisinājās Edgara Aizstrauta atmiņu grāmatas “Pirmajā kilometrā” (par filtrācijas
nometni Vorkutā) atvēršana. Dzejas dienās īpaši emocionāli uzrunājošas bija dzejnieces Madara Gruntmane,
un Marija Luīze Meļķe, Savus dzejoļus ļoti interesanti pasniedza Ādams Lapiņš. Tika pieminēta novadniece
Ieva Sprīvule, kura 2018.gadā pāragri aizgāja mūžībā.
Bibliotēkas apmeklētāju vidū lielu atsaucību un ieinteresētību izpelnījās izstāde “Cimdi ar īpašo
stāstu”. Tā bija iecerēta kā Valkas novada iedzīvotāju veltījums Latvijai simtgades svētkos.
Eiropas Savienības informācijas punkta darbība (ESIP)
ESIP piedāvāja dažādas izstādes, piemēram, rotējošās prezidentūras valstu, Bulgārijas un Austrijas,
iepazīšana, Igaunijas un Lietuvas valsts simtgades svētki, kurās varēja iepazīties ar ķaimiņvalstu svarīgiem
notikumiem un literāriem darbiem. Visnozīmīgākā ESIP aktivitāte - Eiropas dzimšanas dienai veltītais
pasākums un izstāde “Vienotas dažādībā”, kur varēja apskatīt eiro monētu kolekcijas albumu (19 eiro zonas
valstu monētas), un Valkas Mākslas skolas audzēkņu darbus.
19.tab.
Krājums
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
% salīdzinot
2018
ar iepr. gadu
Pašvaldības finansējums
10747
+6,6%
krājuma komplektēšanai
t.sk. grāmatām
8165
+7,7%
t.sk. bērnu grāmatām
1898
+5,4%
t. sk. periodiskajiem
2247
+3,7%
izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
2.08
+6.7%
iedz. skaitu pilsētā
Krājuma rādītāji

2208
1093
196
277
2540
35530
0,72

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-6,7%
-8,4%
- -4,1%
-0,7%
-0,9%
-0,4%
-4,2%

9,49

-4,8%

1,29

-6,2%

2018
Jaunieguvumi kopā
t.sk. grāmatas
t.sk. latviešu daiļliteratūra
t.sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu
apgrozība
Kopējā krājuma apgrozība

Kaut pašvaldības finansējums krājuma papildināšanai palielinājies, jaunieguvumu, t.sk., grāmatu,
oriģinālliteratūras un bērnu grāmatu skaits samazinājies, jo grāmatu cenu pieaugums pāraug finansējuma
pieaugumu.
Novadpētniecība
Galvenais virziens novadpētniecības darbā – ar novadu saistītu materiālu apzināšana un
popularizēšana dažādos veidos. Bibliotēka savu novadpētniecības krājumu popularizējusi ikmēneša

izstādēs novadpētniecības stendā. Tajā tika godināti novadnieki jubilāri (literāti Ēvalds Vilks, Ella
Andersone, Marika Svīķe, Elīna Zālīte). Sagaidot 1.septembri, bibliotēka piedāvājusi izstādi “Tikai ar
pamatīgu izglītību mēs varam tikt pie godīgas turības”, kas veltīta novadniekam, pirmās Latviešu
konversācijas vārdnīcas izdevējam Jēkabam Dravniekam. Izstādē bija skatāmas viņa sarakstītās un izdotās
grāmatas no Valkas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem, kā arī J. Dravnieka radinieka Valda
Antona grāmatas no personiskās kolekcijas. Noorganizēts piemiņas pasākums kādreizējam, ilggadējam
sporta dzīves organizatoram Jānim Eglītim. Izveidots materiāls par viņa dzīvi un darbiem caur fotogrāfijām
un sporta gaitu piemiņas lietām, caur laikrakstu publikācijām, dzīvesbiedres un kolēģu atmiņām. Savāktie
materiāli publicēti bibliotēkas mājas lapā.
Pasākumā “Vai var izstāstīt svētkus?” tikušies koristi, dažādu gadu Dziesmusvētku dalībnieki.
Izstādē “Dziesmu svētku gara gaita” bija skatāma agrākā Valkas kora “Tālava” vecākās Anitas Zvirgzdiņas
bibliotēkai dāvinātā kolekcija: svētku programmiņas, nozīmītes un citas piemiņas lietas, sākot jau ar 1960.
gadu. Baltā galdauta svētki Valkas novadā tika veltīti farmaceitam un mecenātam Bernhardam Zutim,
bibliotēkas mājas lapā ievietots materiāls par šo novadnieku. Bibliotēkas mājas lapas Novadpētniecības
sadaļā “Valkā kādreiz...” publicēti materiāli par 20. gs. 70. gados Valkas 1. vidusskolā pastāvējušo
specializēto vēstures klasi. Te ievietoti arī cikla “Izzudis, bet ne pazudis” ietvaros pierakstītie Valkas
pienotavas kādreizējo darbinieku atmiņu stāsti un iegūtās fotogrāfijas.
20.tab.
Projekti
Finansējuma
Projekta apraksts
Projekta nosaukums
Finansētājs
apjoms
(īss kopsavilkums)
EUR
Trīs semināros bibliotekāri guva
ieskatu par Montesori pedagoģijas
virziena metodiku lasītprasmes
No lasītprasmes līdz
attīstīšanā; lasītprasmes attīstības
VKKF
450
lasītpriekam bibliotēkā
posmiem un vecāku lomu lasītprasmes
attīstībā, apguva vairākus rotaļu
elementus bērnu iepazīstināšanai ar
grāmatu.
EDIC
Skolēniem izglītojošas, ar ES
Vienotas dažādībā
50
Valmierā
dibināšanu saistītas aktivitātes.
Izstrādāta atraktīva, izglītojoša spēle,
Eiropas ģimene – tās
LR Ārlietu
veltīta ES. Spēles mērķauditorija 4.– 5
dibināšana, paplašināšana
150
ministrija
klašu skolēni. Spēles mērķis – saistoši
un šodiena
izklāstīt ES mērķus, uzdevumus.
Grāmatu starts – lasīšanas
Projektā, mērķis veicināt pirmskolas
veicināšanas programma
LNB
vecuma bērnu lasītprieku, lasītprasmi,
pirmskolas vecuma
Atbalsta
175
izglītību un personības attīstību.
bērniem
biedrība
Piedalījās 13 novada ģimenes.
Meklējiet jūras ābeci
bibliotēkās

Līdzdalība
Salacgrīvas
bibliotēkas
projektā

Dāvinājumā
grāmatas

Projekta mērķis – ieinteresēt bērnus
lasīt grāmatas un mudināt izvēlēties ar
jūrniecību saistītus arodus.

5.2. Sports
2018. gada laikā sporta dzīvē lielas pārmaiņas nav ieviestas. Ir aizvadīti plānotie pasākumi.
Nozīmīgs pasākums bija 42. Baltijas VUGD sporta spēles, kas pulcēja ap 350 sportistu. Šo
sacensību norises dēļ tika arī saremontēts ugunsdzēsības mācību tornis, lai atbilstu sacensību
nolikumam. Uzreiz jāpiemin, ka Valkas pilsētas stadionā arī tika savests kārtībā āra apgaismojums,
lai vēlā rudens vakarā stadionā varētu norisināties Ģenerāļu kluba organizētais pasākums “Latvijas
karavīrs laikmeta griežos”. Pie sporta infrastruktūras jāpiemin, ka ziemas sezonā tika uzturēta
slēpošanas trase “Sedaskalnos” kā arī slidošanas laukums pie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas
Raiņa ielas ēkas. Valkas pilsētas stadiona šautuvē tika iegādāts kaujas ierocis GLOCK 17 Gen 4
FS, kas ir veicinājis interesi par šautuves pakalpojumiem gan no vietējiem, gan iebraucējiem.
Tāpēc nākamajā gadā šāds ceļš tiks turpināts un plānots iegādāt vēl citus kaujas ieročus.

Lielāku popularitāti ir guvusi Valkas četrcīņa, kur dalībnieku skaits kopumā palielinājās
aizvadītajā sezonā. Valkas novada atklātajā turnīrā futbolā arī bija vērojama augstāka aktivitāte kā
pēdējos gados, bet pārējie sporta pasākumi ieturēti iepriekšējo gadu līmenī un būtisks dalībnieku
pieaugums nav novērots.

8.att. Valkas četrcīņas MTB posms 2018.gada 25.augustā

Ērģemes pagastā lielu popularitāti ir sasnieguši galda spēļu vakari, kas tiek organizēti Turnas
tautas namā. Ērģemes sporta entuziasti ir arī pirmie, kas Valkas novadā piedāvā iespēju slidot.
Kārķu pagastā lielu aktivitāti var manīt trešdienu vakaros, kad sporta zālē savācās basketbola
entuziasti. Kārķos arī aizvadīts vecgada volejbola turnīrs. 2018.gadā Kārķu sporta organizatora
lielākais izaicinājums bija noorganizēt Valkas novada rudens sporta spēles, kas šoreiz notika tieši
Kārķos līdz ar to arī Kārķu pagasta komanda pēc gada pārtraukuma piedalījās sporta spēles. Tas
tika darīts ar mērķi iesaistīt plašāku loku sportistu un arī parādīt Valkas novada iedzīvotājiem
sporta iespējas arī citos pagastos.
Vijciema pagastā lielākie aizvadītā gada pasākumi ir pagasta ziemas sporta diena un pagasta
sporta svētki augustā. HK Vijciems arī startē VOC organizētajos hokeja turnīros kā arī Vijciemā
pie skolas tiek liets ledus un organizētas sacensības.
Zvārtavas pagasta sporta organizators sadarbojas ar Ozolu skolas kolektīvu, noorganizējot
sporta spēles bērniem kopā ar vecākiem. Tiek organizēti zolītes, novusa turnīri, uzstādīts un
sakopts basketbola laukums. 2018.gada izskaņā arī pie Ozolu skolas tika iekārtota slēpošanas trase.
Valkas pagastā aizvadītajā gadā visvairāk apmeklētais sporta pasākums ir 17. pagasta sporta
spēles. Tiek organizēti velo pikniki, Lugažu muižas krosiņš, “Lugažu karalis” pludmales volejbola
turnīrs.
Pagastu sporta organizatori piedalās arī lielāko un apjomīgāko Valkas novada sporta pasākumu
organizēšanā – gan Valkas četrcīņā, gan Neiespējamā skrējienā. Kā arī pagastu sporta organizatori
komplektē novadu komandas uz novada sporta spēļu sacensībām.
Optimists turpina pulcēt ievērojamu dalībnieku skaitu – ap 300 dalībnieku katrā kārtā, un
aizvadītajā gadā Optimistā tika realizēts projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Valkas novadā”, kur dalībniekiem bija iespēja noteikt savu masas indeksu un mieloties
ar sirdij veselīgiem našķiem. Uz 2019. gada sezonu paredzēts aktīvāk sadarboties ar igauņu
kolēģiem un pasākumam piesaistīt vēl vairāk dalībniekus.

9.att. Skriešanas seriāla “Optimists 2018” posms

Ar kaimiņpilsētas Valga kolēģiem veiksmīga sadarbība noritēja tādos pasākumos kā: “Latvijas
– Igaunijas skrējiens”, “Robežtirgus strītbola turnīrs” skrējiens “Valga - Valka”, Pedeles laivu
rallijs, kura ietvaros tika aizvadīts arī SUP polo turnīrs, kā arī starptautiskais turnīrs jaunajiem
futbolistiem “Valkas – Valgas kauss futbolā”. Pagājušajā gadā spējām panākt, ka starptautiskajā
turnīrā kopumā piedalījās 7 komandas no Latvijas, Igaunijas, Beļģijas un Izraēlas.
Kā jaunums šogad jāuzsver Zolītes 1. Olimpiāde. Turnīrs norisinājās divas dienas un otrajā
dienā pirmo reizi Valkā tika aizvadīts komandu turnīrs.
Sadarbojoties ar volejbola klubu “Valka”, tika noorganizēts novada atklātais čempionāts
volejbolā vīriešiem. Volejbola kluba aktīvisti arī vasara organizēja Valka beach pludmales
volejbola posmus.
Sadarbojoties ar florbola klubu “Valka”, noorganizējām novada atklāto čempionātu florbolā.
Florbola klubs patstāvīgi arī organizē florbola turnīru BorderCup, kas pulcē ciemiņus arī no
Somijas un Krievijas.
Sadarbībā ar badmintona klubu “Lotos”, kopīgi tika noorganizēts novada čempionāts
badmintonā, kurā piedalījās arī spēlētāji no Igaunijas. Badmintona kluba pārstāvis Vjačeslavs
Baskovs arī organizē Starptautisko dubultspēļu turnīru.
SK Petanks Ērģeme aktīvi darbojies un organizē gan vietēja, gan starptautiska līmeņa
sacensības. Īpaši apsveicams ir labdarības turnīrs, kurā tika saziedoti 423.,- eiro Ērģemes
pirmskolas iestādes audzēkņu attīstošo spēļu iegādei.
Kopumā var teikt, ka sporta dzīve novadā ir ļoti aktīva un iespējas plašas. Pasākumi sagatavoti
labā līmenī, to arī pierāda fakts, ka mūsu pasākumus apmeklē ļoti kupls skaits cilvēku no citiem
novadiem.

5.3.Izglītība
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības
politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības
kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus.
Veido kultūrvidi, organizē un īsteno izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes jomu darbību un
iniciatīvu noteiktu mērķu sasniegšanai.
2018. gadā IKSJ nodaļā strādāja 3 vecākie speciālisti, 13 speciālisti, 5 fiziskā un kvalificēta
fiziskā darba veicēji. Darbinieku darba vietas atrodas dažādās domes ēkās un novada teritorijā.
IKSJ nodaļa nodrošina Valkas pilsētas stadiona un šautuves (Rīgas ielā 41), multifunkcionālā
jauniešu iniciatīvu centra (Semināra ielā 27) darbību. IKSJ nodaļas pārraudzībā ir pagastu sporta
organizatoru darbs.

IKSJ nodaļa izveidojusi un uztur elektronisko pasākumu kalendāru Valkas mājas lapā (sadaļa
Pašvaldība – Visi notikumi).
IKSJ nodaļas speciālisti aizpilda statistikas pārskatus sporta jomā, kultūras jomā (Latvijas
kultūras karte), jaunatnes lietu jomā.
IKSJ nodaļa darbojas ievērojot 2018. gada 31. maijā apstiprināto “Valkas novada izglītības
attīstības programmu 2018.-2022. gadam” un 2017. gada 27. februārī apstiprināto “Valkas novada
kultūras attīstības programmu 2016.-2022. gadam”. 2018. gadā uzsākts darbs pie jaunatnes lietu
programmas izveides.
2018. gadā IKSJ nodaļa sagatavoja domes sēdes 49 lēmumprojektus.
IKSJ nodaļa organizēja 13 sēdes, kurās pieņēma lēmumus par profesionālās pilnveides
programmām, izglītojamo gada sasniegumu stipendiju piešķiršanu, amatiermākslas vadītāju darba
slodzes un samaksas lielumu, sporta laureāta nominācijām, Cimzes balvas piešķiršanu.
IKSJ nodaļa sagatavoja novada studējošo stipendiju piešķiršanu, tika piešķirtas 2 stipendijas.
Notika novada interešu izglītības programmu izvērtēšana, apstiprinātas 47 interešu izglītības
programmas, kas tiek realizētas Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā "Mice" un 2 citas interešu
izglītības programmas.
IKSJ nodaļa nodrošina Valkas novada kā sadarbības partnera darbību Eiropas Savienības
finansētajos projektos:
• veicot projekta koordinatora pienākumus:
o “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
Nr. 8.3.5.0/16/I/001;
o "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", Nr. 8.3.2.2/16/I/001;
o "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" PUMPURS,
Nr. 8.3.4.0/16/I/001;
• atbalsta un konsultatīvi iesaistās:
o “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”,
Nr. 8.4.1.0/16/I/001;
o “Kompetenču pieeja mācību saturā”, Nr. 8.3.1.1./16/I/002;
o “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu
attīstībai”, Nr. 8.3.2.1./16/I/002;
o „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, Nr. 8.1.2.0/17/I/025;
• sadarbojas un darbinieki ir iesaistīti:
o PROTI un DARI!, Nr. 8.3.3.0./15/I.001
o Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā,
Nr. 9.2.4.2/16/I/035.
IKSJ nodaļas atbildībā ir Kultūras ministrijas programmas „Latvijas skolas soma” realizēšana
Valkas novadā.
Vispārējas ziņas
Valkas novadā 2018. gadā pamatizglītību ieguva 61 izglītojamais (Ērģemes pamatskolā 1,
Kārķu pamatskolā 5, Vijciema pamatskolā 2, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 53), vidējo izglītību
30 izglītojamie (klātienē 21, neklātienē 9).
Profesionālās ievirzes izglītības apliecību saņēma J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā 4 (vijoļspēle
2, kokles spēle 1, akordeona spēle 1) un Valkas Mākslas skolā 16.
21.tab.
Centralizēto eksāmenu rezultāti 2018. gadā:
Eksāmens
Kārtoja
angļu valoda
22
krievu valoda
9
latviešu valoda
27
matemātika
27
bioloģija
2
fizika
3

Kopprocents skolā
72.00
66.65
58.14
47.82
48.33
46.67

Kopprocents valstī
61.9
70.3
52.6
34.6
60.8
39.8

ķīmija

1

69.33

70.3

Turpinās skolu tīkla sakārtošana, 2018. gadā Kārķu un Vijciema pamatskolas reorganizētas
par sākumskolām.
22.tab.
Izglītojamo skaits Valkas novada izglītības iestādēs uz 2018. gada 1. septembri:
Iestāde

Pumpuriņš
(spec.)
Gaismiņa (priv.)
Pasaciņa
Ērģemes psk.
Kārķu ssk.
Ozolu ssk.
Vijciema ssk.
Valkas JC
ģimn.
Novadā kopā:
2017.g. 1.sept.

Izglītojamo
skaits
kopā

Pirmsskolā
kopā

56

56

25

20
212
94
30
14
40

20
212
36
11
7
16

15
83
19
8
2
14

t.sk.
5-6
g.v.

590
1056
1063

358
359

166
160

t.sk
.
1.kl
.

Skolā
kopā

9.kl
.

10.kl.

12.
kl.
7.-9.

34
19
7
24

24

10.12.

58
19
7
24

6
2

590

55

66

35

31

324

170

96

698
704

65
68

74
64

35
36

31
30

408
400

194
205

96
99

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Valkas Mākslas skola
Valkas novada bērnu jauniešu centrs Mice
Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta skola

8

1.-6.

2

Prof.iev.
108
214
169

Inter. Kopā
12
120
57
271
569
569
169

2018. gada 1. septembrī Valkas novada izglītības iestādēs reģistrēti kopā 186 pedagogi, no
tiem 84 vispārizglītojošo skolu pedagogi. No visiem pedagogiem 163 sievietes, no tām 15 pensijas
vecumā, 23 vīrieši, no tiem 5 pensionāri. Pedagogu vidējais vecums 48 gadi, jaunāki par 25 gadi
6 pedagogi
23.tab.

Saskaņā ar pedagogu tarifikācijas datiem un darbinieku amata vietu skaitu:
Pedagogu
skaits

Pedagoģisko Pārējie
amatu vietu darbiniek
skaits
i
46.28
40
16.35
13
5.62
9
7.15
7
3.83
3
24.33
22

Amata vietu
skaits

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Ērģemes pamatskola
Kārķu sākumskola
Vijciema sākumskola
Ozolu sākumskola
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
“Pasaciņa”

55
18
9
8
5
29

Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas
izglītības iestāde „Pumpuriņš”

12

11.69

12

10.5

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs
"Mice"
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Valkas Mākslas skola
Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta
skola

44

7.84

2

2.0

17
15
13

13.7
9.68
8.22

4
3
3

2.5
3.0
2.0

37.25
12.0
8.0
6.2
3.0
17

Olimpiādes

2018. gadā tika organizētas 12 novada olimpiādes (fizika, vēsture, bioloģija, matemātika (2),
latviešu valoda un literatūra (2), ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika, krievu valoda
(svešvaloda) un 4 starpnovadu līmeņa olimpiādēs (matemātika un latviešu valoda sākumskolā,
pētniecības darbi 4.kl., ģeogrāfija 8. kl, vizuālā māksla 1. – 6. kl.) Pēc rezultātu izvērtēšanas, 6
skolēni tika uzaicināti piedalīties valsts olimpiādēs Rīgā, bet 9 reģiona līmeņa olimpiādēs
Valmierā un Gulbenē.
Ļoti veiksmīgs šis mācību gads bija Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12. klases skolniecei Katei
Čākurei, kas valsts angļu valodas olimpiādē ieguva 3. vietu. Skolotāja Ingrīda Hedemarka.
2018. gadā tika organizētas 12 dažādu mācību priekšmetu novada posma olimpiādes (fizika,
vēsture, bioloģija, matemātika (2), latviešu valoda un literatūra (2), ķīmija, ģeogrāfija, informātika,
krievu valoda (svešvaloda), ekonomika). Četras Valkas un Strenču novada olimpiādes (3.kl.
matemātika un latviešu valoda, vizuālā māksla, pētniecības darbi 4. kl. skolēniem, Valkas, Strenču
un Smiltenes novadu ģeogrāfijas olimpiāde un novadpētniecības konkurss.
Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 1. – 6.kl. vizuālās mākslas olimpiādē – 70, Mazāk
populāra 2018. gadā bija ekonomikas olimpiāde, kurā piedalījās tikai 3 skolēni.
Kopā olimpiādēs piedalījušies 254 dalībnieki, no tiem 35 dalībnieki no Strenču novada.
Par sasniegumiem skolēnu mācību priekšmetu novada un starpnovadu olimpiādēs
veiksmīgākie Valkas novada skolēni saņēma diplomus un naudas balvas.
Par iegūto 1. vietu diplomu un naudas balvu saņēma – 21 dalībnieks, 2. vietu – 13 dalībnieki,
3. vietu – 11 dalībnieki. Atzinība tika izteikta 24 dalībniekiem.
Pedagoģiski medicīniskā komisija

2018. gadā tika organizētas 8 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, uz kurām kopā tika
pieteikti 39 bērni. Atzinumus par piemērotāko izglītības programmu saņēma 33 skolēni. No tiem
divdesmit bija pirmsskolas skolēni, bet trīspadsmit 1. – 9. kl. skolēni. Trīs skolēni un viņu vecāki
komisijas laikā tika konsultēti vai nosūtīti uz konsultāciju pie citiem speciālistiem. Trīs no
pieteiktiem bērniem dažādu iemeslu dēļ neieradās uz komisiju.
Lielākai daļai no pētītajiem skolēniem - 16 - noteikti mācīšanās traucējumi, bet valodas
attīstības traucējumi konstatēti 13 skolēniem. Pārējiem skolēniem piešķirtas dažādas citas, ar
konkrēto bērna attīstības traucējumu saistītas izglītības programmas.
Ilgstoši slimojošo bērnu izglītošana mājās noteikta 2 skolēniem.
Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas

2018. gadā pamatojoties uz ārstu slēdzienu, komisija no valsts pārbaudījumiem 9.klasē
atbrīvoja divus skolēnus no Ērģemes pamatskolas.
Kursi

Sadarbībā ar Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāziju Valkas
novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 2018. gadā organizēja tālākizglītības kursus
pedagogiem par tēmām:
1. Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
2. Jāņa Cimzes Valkas rudens lasījumi. Neiespējamais kļūst iespējams.
3. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšana
4. Sadarbība ar skolēnu vecākiem.
2018. gadā šos kursus apmeklēja 163 dalībnieki.

5.4. Attīstības un plānošanas nodaļa
5.4.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana
Attīstības nodaļa ik gadus izstrādā un ievieš Eiropas savienības un valsts līdzfinansētos projektus
uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Valkas novada teritorijā, tas ir, autoceļu (A3, grantsceļu) un ielu
pārbūvē un atjaunošanā, ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojuma uzlabošanā, nodarbinātības
veicināšanā.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, Valkas novada dome kopš 2016.gada līdzfinansē
Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas

novadā!” ietvaros. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2018.gadā bija EUR 5000. Grantu
programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros tika līdzfinansētas 4 projektu idejas.
Informācija par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tika sniegta 2018.gada
19.marta seminārā, kurā tika aicināti piedalīties visi interesenti. Par programmu sniedzām informāciju arī
konsultējot individuāli un atbildot elektroniski un telefoniski.
Attīstības un plānošanas nodaļa konsultēja novada uzņēmējus un biedrības projektu iesniegumu
sagatavošanā iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” LEADER izsludinātajā atlases kārtā.

5.4.2. Attīstības un plānošanas dokumenti
Valkas novada attīstības programma 2015.-2021. gadam tika apstiprināta ar 2015. gada 30.jūlija
sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 1. §.).
Valkas novada dome 2016. gada 29.decembrī pieņēma lēmumu apstiprināt Valkas novada teritorijas
plānojumu un kā saistošos noteikumus Nr.21, izdot teritorijas plānojuma grafisko daļu un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus (protokols Nr15, 6. §.).
2018.gada 28.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējum 94880010023, jo AS “Latvijas valsts meži” plāno tajā veikt
smilts un grants ieguvi. Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts atbilstošajām
valsts institūcijām un tām tika lūgts izsniegt nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. Informācija publicēta
arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Sistēmas publiskā daļa redzama
www.geolatvija.lv Kā arī publicēta “Valkas Novada Vēstīs” un pašvaldības mājaslapā www.valka.lv
2018.gada 29.martā Valkas novada dome pieņēma lēmumus par lokālplānojuma zemes vienībai
“Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai. Publiskā apspriešana notika no 5.aprīļa līdz 10.maijam.
2018.gada 30.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumus par lokālplānojuma zemes vienībai
“Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, pilnveidotās redakcijas sagatavošanu un
nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana notika no 14.septembra līdz 5.oktobrim.
2018.gada 26.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu par lokālplānojuma zemes vienībai
“Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, apstiprināšanu. Paziņojums par lēmuma
pieņemšanu publicēts “Latvijas Vēstnesī” 2018.gada 7.novembrī. Lēmums publicēts Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Sistēmas publiskā daļa redzama www.geolatvija.lv
2018.gadā izsniegtas 21 izziņa par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam, kā arī
sagatavotas 39 izziņas par apgrūtinājumiem konkrētām zemes vienībām.

5.4.3. Zemes pārvaldība
Valkas novada dome ar 2017.gada 29.martā, Vēstule Nr.3-1-1/17/569, ir nosūtījusi apkopotu
“Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
zemes gabalu Valkas novada administratīvajā teritorijā piederības vai piekritības izvērtējums” (turpmāk
tekstā – Izvērtējuma tabula) sarakstu visām Latvijas Republikas ministrijām un Valsts zemes dienestam.
Izvērtējuma tabula 06.04.2017. joprojām publicēta Valsts zemes dienesta mājas lapā
(http://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana).
2018.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti 32
pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 12 nekustamiem īpašumiem.
Kopš 2017. gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu un
aktualizāciju tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas sistēmā. Šī uzdevuma
pildīšanai ir izskatīti iesniegumu, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas mērķu aktualizācija.

5.4.4. Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija
Tika turpināts darbs pie Valkas pilsētas kapu plānu aktualizācijas. Kapu plāni, ar kapu pārvaldnieku
palīdzību, tika papildināti ar to mirušo vārdiem, kas miruši 2018. gadā un iepriekšējā gadā.
Uzreiz pēc Kapusvētkiem Valkas pilsētas kapos notika kapsētu apsekošana, ar mērķi noskaidrot
nekoptās kapavietas. Informācija par nekoptajām kapavietām publicēta Valkas novada domes mājaslapā
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/kapsetas-1

5.4.5. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir
13586, no tās zemei – 8007, ēkām – 5579.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2018. gadā sastāda 537950.22 EUR.

Par 2018. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - 550237.27 EUR, (no tā 11535.1
EUR nokavējuma nauda).
24.tab.
Samaksāts, EUR
Samaksāti parādi EUR
Nekustamā īpašuma Aprēķināts, EUR par 2018. gadu
(par iepriekšējiem
veids
par 2018. gadu
(kārtējie maksājumi, tai periodiem, tai sk.
sk. nokavējuma nauda) nokavējuma nauda)
Zeme
ēkas, mājoklis

396160.33
154076.94

370818.33
141762.01

25342.0
12314.93

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2019. sastāda EUR 88488.57,
nokavējuma nauda EUR 30812.28, kopā EUR 119300.85.
2018. gadā izsūtīti 350 atgādinājumi un brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un
nokavējuma naudas samaksu. Izsūtīti 249 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavots 141
lēmums par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un nodoti Tiesu izpildītājiem – parādu
piedziņai.
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 10 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi. Regulāri tiek sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju
pieprasījumiem un fizisku un juridisku personu iesniegumiem.
Ikdienā tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām personām, piešķirot
atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 3324 EUR apmērā.
Visa gada laikā, novada nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek veikta datu aktualizēšana, atbilstoši, Valsts
zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.
Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir iesniegti 6
kreditora prasījumi mantojumu lietās.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2019. gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2018. gadu. Papildus aprēķinātā summa
sastāda 13405.30 EUR.

5.4.6.Projekti
Valkas novada dome 2018. gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas Savienības
līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 6 585 895 EUR un 2018.gadā saņemtais ES fondu līdzfinansējums
ir 5 168 062 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2018.gadā turpināja darbu un izstrādāja jaunus projektus ES 2014.
– 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlase kārtām: 1 Kohēzijas fonda
projekta, 6 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti, 1 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti, 10
LEADER projekti, turpināja darbu pie 3 Interreg Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas
projektu, 1 LIFE programmas projekta, 2 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu, 4 citu
ES programmu līdzfinansēto projektu ieviešanas, izstrādāja 1 Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projektu un uzsāka darbu pie 1 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
un 1 ERAF SAM 3.3.1.projekta izstrādes.

Visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes (PII) ir iesaistījušās Eiropas un valsts
līdzfinansētā programmā “Piens un augļi skolai”. Programmas ietvaros bez maksas trīs reizes
mācību nedēļā visu novada PII un skolu 1.-9. klašu skolēni var saņemt pienu un
augļus. 2018.gadā par Skolas pienu ir saņemta 13818.58 EUR ES un valsts budžeta dotācija.
Ir uzsākts darbs pie Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai,
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un, balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projekta “Ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” izstrādes.
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 73712, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 64 097,22. Saskaņā
ar Ministru kabineta 01.06.2016 rīkojumu Nr.310 un Ministru kabineta 13.10.2015 noteikumu Nr.593
11.3.apakšpunktu, minimālie iznākuma rādītāji šai projekta idejai ir 1 jauna darba vieta, nefinanšu
investīcijas EUR 33 578 apmērā un vismaz 1 komersants kā labuma guvējs. Iepriekš minētajiem kritērijiem
atbilst Ausekļa ielas posms no Rūjienas ielas līdz Ausekļa ielas 56 numuram.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"
5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas, atbilstoši

pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot
degradēto teritoriju Valkā” īstenošanu. Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas
atjaunošana, atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas
izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un
ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros 2016. gadā veikta Parka ielas seguma atjaunošana
(2.kārta). 2018. gadā uzsākta jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un teritorijas
labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta plānotās kopējās izmaksas 3
836 395,64 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3 286 368,03 EUR un neattiecināmās izmaksas 550 027,61
EUR. 2 595 572,35 EUR ir ERAF finansējums, 137 412,65 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada
domes līdzfinansējums 553 383,03 EUR attiecināmajām izmaksām un 550 027,61 EUR neattiecināmajām
izmaksām.
2018. gadā tika uzsākta vēl viena 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošana –
“Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”, kura ietvaros tiks izveidota ražošanas
teritorija īpašumā Ķieģeļceplis, Valkā un izbūvēts piebraucamais ceļā īpašumā “Cepļa pļavas”, Valkā.
Projekta kopējas izmaksas 3 559 899,33 EUR, t.sk., attiecināmas izmaksas 2 456 296,76 EUR un
neattiecināmas izmaksas 1 103 602,57 EUR. 1 300 000,00 EUR ir ERAF finansējums, 65 580,70 EUR
valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 1 090 716,07 EUR attiecināmajam
izmaksām un 1 103 602,57 EUR neattiecināmajam izmaksām.
2018. gadā tika arī iesniegts un apstiprināts 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekts “Ražošanas
teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”. Pašvaldība ir izsludinājusi
iepirkumu uz būvniecības darbiem, pēc iepirkumu rezultātiem tiks izlemts, vai pašvaldība projektu īstenos.
Projekta ietvaros no 2019. līdz 2020. gadam plānota ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā “Zaļkalni”,
Kārķu pag., Valkas novads. Projekta kopējas plānotās izmaksas 1 581 623,38 EUR, t.sk., attiecināmas
izmaksas 1 037 752,80 EUR un neattiecināmās 543 870,58 EUR. 208 182,70 EUR ir ERAF finansējums,
262 141,23 EUR ir snieguma rezerve, 22 242,27 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes
līdzfinansējums 545 186,60 EUR no attiecināmajām izmaksām.
Kopējais plānotais finansējums pašvaldības grantsceļu pārbūvei programmēšanas periodā no 20142020. gadam ir 1,07 milj. EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 10% Valkas novada domes
līdzfinansējums). Ar šīs programmas līdzfinansējumu plānots pārbūvēt grants seguma autoceļus, prioritāri,
kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada pagastu teritorijās.
2018.gadā tika pabeigta pirmā šīs programmas līdzfinansētā projekta ieviešana, tas ir pārbūvēti
grantsceļu posmu "Pedele - Ķeizarpurvs" (Valkas pagasts), "Tūži - Stimperi" (Kārķu pagasts), "Arnieki Meiši" (Valkas pagasts), "Priedītes - Vīciepi" (Kārķu pagasts), "Akmentiņi - Liepkalni" (Vijciema pagasts)
pārbūve un uzsākta otra projekta izstrāde, iesniegšanai ELFLA finansējuma saņemšanai. Ir izstrādāti
būvprojekti un noslēdzies atklāts konkurss ceļa posmu Zvārtavas (ceļš Mierkalns - Būdas), Vijciema (ceļš
Žūri – Skripsti) un Ērģemes (ceļš Liepiņas – Dzelzītes) un Valkas pagastā (ceļš Sprīdīši – Roņi) pārbūvei.
Būvdarbus plānots uzsākt un pabeigt 2019.gadā.
2018. gadā tika pabeigta tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas
līdz Zemgales ielai pārbūve, kas tika līdzfinansēta no Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un
atjaunošanas finansēšanas plānā 2016.–2018. gadam un tiek finansēta no valsts budžeta programmas
„Valsts autoceļu fonds”. Būvdarbus veica SIA “RERE Vide 1”.
Šī gada novembrī, Valkas novada dome nosūtīja vēstuli VAS “Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu
izskatīt iespēju piešķirt līdzfinansējumu Valkas pilsētas tranzīta ielas Zemgales ielas posmā no Rīgas ielas
krustojuma līdz Raiņa ielai (547 metri) pārbūvei un asfalta seguma atjaunošanā tranzīta maršrutā Valkas
pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām.
Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalās projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos”, kas tika iesniegts darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība”
5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Starp partneriem ir noslēgts sadarbības
līgums. Projekta ietvaros plānota Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošana, un 2018. gadā SIA
“Konvents” pabeidza būvprojekta izstrādi un ir izsludināts konkurss būvdarbiem Būvdarbus plānots uzsākt
2019. gadā.

Valkas novada domes kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 117647 euro, tai
skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 euro un nacionālais publiskais finansējums - 17647 euro.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Baibu Vorobjevu ievieš ESF SAM
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” aktivitātes. Kopējās
plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 106585.00 euro, tai skaitā ESF finansējums ir 90597.25 euro un
valsts budžeta finansējums - 15987.75 euro. Projektu plānots ieviest laikā no 2017.gada līdz 2019.gadam.
2017.gadā projektā iesaistījušies 915 unikālie dalībnieki un uz 2018.gada 31.decembri jau 1686 (ja persona
piedalās vairākos pasākumos, tā par katru reizi aizpilda dalībnieka anketu, bet tiek uzskaitīta 1x), tai skaitā
slimību profilakses pasākumos 334 personas un veselības veicināšanas pasākumos 1352 personas.
Aktīvākas ir bijušas sievietes – 1002, vīrieši – 684. Visvairāk apmeklētās aktivitātes ir ķermeņa masas
indeksa noteikšana un veselīgo našķu baudīšana pēc skriešanas seriāla “Optimists”, peldēšana Valkas un
visu pagastu skolu sākumklašu skolēniem, vingrošana senioriem un vingrošana sēdoša darba darītājiem.
2018. gadā tika uzsākts un pabeigts projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gada atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektā tika veikta projektēšana pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30, kā arī būvniecības darbi un būvuzraudzība.
Izbūvētā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Kopējās projekta izmaksas
bija 72 422,85 EUR, no kurām 51 794,25 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku
attīstībai (ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums bija 20 628,61 EUR.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” īstenošanu. Projekta mērķis
ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības
satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros 2018. gadā
veikti vērienīgi remontdarbi Valkas Jāņa ģimnāzijas abos korpusos. Raiņa ielas korpusā radītas 3
mūsdienīgas multifunkcionālas telpas, savukārt Ausekļa ielas korpusā izveidotas 4 mācību telpas, atjaunots
viens gaitenis un sanitārais mezgls. Tāpat Raiņa ielas korpusam iegādāti 3 mācību klašu mēbeļu komplekti,
Ausekļa ielas korpusam – 4 mācību klašu mēbeļu komplekti. Abos skolas korpusos mācību telpas aprīkotas
ar 7 moderniem IKT komplektiem. Projekta ietvaros notiek arī vērienīgi internāta pārbūves darbi, kuri
turpināsies līdz 2019. gada janvāra beigām. Pēc tam plānots internātu aprīkot ar modernām un funkcionālām
mēbelēm. Projekta kopējās izmaksas ir 2 662 048.75 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas sastāda 1 467 520
EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 1 194 528.75 EUR. 1 247 392 EUR ir ERAF finansējums, 66 038.40
EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, Valkas novada domes līdzfinansējums attiecināmajām
izmaksām ir 154 089.60 EUR, bet neattiecināmajām izmaksām – 1 194 528.75 EUR.
2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec” tika noslēgts līgums Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir
veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot
ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 2018. gadā
izbūvēti kanalizācijas pašteces un spiediena tīkli pilsētas centra iedzīvotājiem un ielās ar lielāko privātmāju
iedzīvotāju skaitu, kā arī izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, paralēli nomainot vecos ūdens tīklus. Izbūvēti
jauni ūdensvadi posmos, kur dzeramais ūdens nebija pieejams. Būvdarbi norisinājās vairākās Valkas
pilsētas ielās – Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu un Zvaigžņu ielā.
Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā,
bet ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 412 148.65 EUR, t.sk., attiecināmās
izmaksas sastāda 659 251.05 EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 752 897.60 EUR. 422 790 EUR ir
Kohēzijas fonda finansējums, pašvaldības finansējums attiecināmajām izmaksām ir 236 461.05 EUR, bet
neattiecināmajām izmaksām – 752 897.60 EUR.
Tika izstrādāts un iesniegts projekts “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”. Projekts tika
iesniegts programmā: 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” - 2. kārtā. Projekta mērķis

ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks izveidoti četri jauni pakalpojumi:
1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela
33, Valka);
2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E,
Valka);
3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka);
4. Jauniešu mājas pakalpojums (Varoņu iela 40, Valka).
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 612 290,00 EUR, no tām 520 446,50 EUR ir ERAF līdzfinansējums.
Pašvaldības finansējums ir 91 843,50 EUR.

LEADER
LEADER projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un projekti tiek iesniegti un
tālāk virzīti finansējuma saņemšanai no biedrībām "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA" un “No
Salacas līdz Rūjai”:
1. Sadarbībā ar reliģiskās organizācijas “Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” ir īstenots
projekts “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas pamatu atjaunošana”. Projekts tika realizēts Rīgas
ielā 9, Valka, Valkas novads, kur atrodas draudzes īpašumā esošā Valkas - Lugažu ev. luteriskā baznīca.
Projekta ietvaros tika veikta visas ēkas pamatu atjaunošana, esošā apmetuma noņemšana 1,2 m augstumā,
sienas apstrāde ar vēsturisko ēku apmetumu un cokola krāsošana, kā arī betona tekņu uzstādīšana,
lietusūdens novirzīšanai no ēkas. Sākumā tika izstrādāts tehniskais projekts, un izsludināts iepirkums uz
būvniecības darbiem. Projekta kopējās izmaksas ir 8590,96 EUR, kur 90% jeb 7731,86 EUR no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums un 10% jeb 859,10 EUR
ir Valkas novada domes līdzfinansējums.
2. Sadarbībā ar Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrību “Ugunspuķe” tika īstenots projekts “Kārķu
pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana”. Projekta ietvaros tika labiekārtota esošā Kārķu koncertzāle,
uzstādot dekoratīvo sienu koncertzālei, iegādājoties saliekamos krēslus (30 gab.) un galdus (6 gab.), puķu
kastes un portatīvu akustisko sistēmu ar mikrofoniem. Projekta kopējais budžets ir 7667,67 EUR, kur 90%
jeb 6900,91 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA
līdzfinansējums un 10% jeb 766,76 EUR ir Valkas novada domes līdzfinansējums.
3. Sadarbībā ar biedrību “Vijciema jauniešu dome” ar LEADER programmas atbalstu projekta
“Padarīsim vēl aktīvāku kultūras dzīvi Vijciemā!” ieviešana ietvaros 2018. gadā pie Vijciema Tautas nama
tika uzstādīta LED skrejošā rinda, kas nodrošina vieglu informācijas pieejamību visiem vietējiem
iedzīvotājiem un pagasta viesiem.
4. Sadarbībā ar biedrību “Jauniešu klubs “Pēda”” īstenots un ieviests Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Tautas tērpu iegāde tautisko deju
kolektīvam “Vendīgs”” LEADER programmā. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība "Lauku
partnerība ZIEMEĻGAUJA". Projekts tika īstenots no 2017. gada 20. jūlija līdz 2018. gada 30. martam.
Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Bērnu un jaunatnes interešu centra “Mice”
tautisko deju kolektīvam "Vendīgs", kas arī tika sasniegts. Tika iegādātas 10 tautiskās bikses, 10 tautiskie
krekli, 10 tautiskās puišu vestes, 10 lakati ap kaklu, 10 tautiskās vīru jostas, 10 tautiskās meitu jostas, 10
tautisko sieviešu kurpju pāri, 10 tautisko vīru kurpju pāri, 10 tautisko vīru zābaku pāri. Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas bija 3133,10 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums - 2819,79 EUR jeb 90% no
attiecināmajām izmaksām, un Valkas novada dome līdzfinansējums 313,31 EUR apmērā jeb 10% no
attiecināmajām izmaksām.
5. Sadarbībā ar biedrību “Atbalsts Valkai” īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projekts “Tautisko brunču iegāde Valkas novada sieviešu korim” LEADER programmā. Projektu
apstiprināšanai virzīja biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA". Projekts tika īstenots no 2017. gada
10. augusta līdz 2018. gada 30. martam. Projekta mērķis sasniegts un tā ietvaros iegūti 30 jauni un atbilstoši
tautastērpa brunči Valkas novada sieviešu korim "Ziemeļstīga". Projekta kopējās attiecināmās izmaksas
bija 2700,00 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums - 2430,00 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām
un Valkas novada domes līdzfinansējums 270 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.
6. Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “ Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu
tautas nama deju kolektīviem” LEADER programmā. Projekta ietvaros iegādāti 10 tautas tērpu
komplekti Kārķu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Medneši” un 10 tautas tērpu komplekti
senioru deju kolektīvam “Lustiņdancis”. Projekta kopējās izmaksas bija 15 931,20 EUR, no kurām
15 000,00 EUR bija attiecināmās izmaksas. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums bija 13 500,00 EUR, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām.
Valkas novada domes līdzfinansējums bija 2 431.20 EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām
un visas neattiecināmās izmaksas.
7. Valkas novada dome īstenojusi projektu “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana
Valkas novadā”, kura ietvaros iegādāti 3 tirgus namiņi – kioski. Projekta mērķis ir jaunu tirdzniecības
vietu izveidošana un esošo preču realizācijas veidu pilnveidošana Valkas novada vietējiem mājražotājiem,
amatniekiem un citiem komersantiem, Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamības
paaugstināšana un uzņēmējdarbības attīstības un nodarbinātības veicināšana pašvaldības teritorijā. Projekta
kopējās izmaksas 15 192,24 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 14 334,00 EUR. Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 70 % no attiecināmajām izmaksām jeb 10
033,80 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 5 158,44 EUR.
8. 2018. gadā uzsākta arī projekta “Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” īstenošana.
Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot
Vietējās amatniecības centru, lai pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar dažādiem daiļamatniecības un
mājsaimniecības veidiem, pilnveidot zināšanas un popularizēt vietējo iedzīvotāju radošās aktivitātes un
radītos izstrādājumus. Projekta ietvaros jau izremontētas divas telpas Vijciema pamatskolas internātā
(Vijciema skola, "Druvas", Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads). Līdz 2019. gada marta mēnesim
plānots iegādāties inventāru amatniecības centra aktivitāšu nodrošināšanai: galdus (4 gab.), plauktus (2
gab.), virtuves mēbeļu komplektu, overloku, adāmmašīnu, adāmmašīnas piederumus, šujmašīnu un
manekenu.

•
Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstu tika īstenots projekts “Rosinoša
kultūrvide un profesionālās mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas
kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā”, kura ietvaros 2018. gadā tika
īstenoti vairāki pasākumi: klavieru kvarteta “RIX” koncerts J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā, Alfr.
Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas koklētāju ansambļa un Valmieras, Strenču un J.Cimzes Valkas
mūzikas skolu koklētāju ansambļu kopkoncerts un kokļu un vokālā meistarklase un Em. Dārziņa
mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts un klavieru, saksofona un flautas meistarklases.. VKKF
finansējums 2 000 EUR.
Valkas novada dome piedalās trīs Interreg Igaunijas – Latvijas programmas
līdzfinansēto projektu ieviešanā:
• Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga –
Valka Twin – Town Centre Development”). Projekta mērķi ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas
– Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt
jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt
Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas
centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības
vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību
Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome. Projekta kopējās
plānotās izmaksas 3 529 411,76 EUR, t.sk., ERAF finansējums 2 999 999,98 EUR. Valkas novada domes
budžets projektā 1 777 987,29 EUR, t.sk., valsts budžeta dotācija 88 899,36 EUR un Valkas novada domes
līdzfinansējums 177 798,74 EUR. 2016. gadā tika organizēts starptautisks arhitektu “Valgas – Valkas dvīņu
pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” un noskaidrots tehniskā projekta izstrādātājs – Spānijas
arhitektu uzņēmums IN PROJECT STUDIO BARCELONA S.C.P. Līdz 2019. gada martam plānots
pabeigt būvprojektu un uzsāk būvdarbus.

• Kā projekta partneris Valkas novada dome iesaistījusies projektā “Zaļā dzelzceļa līnija bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā tūrisma
maršrutā” (“Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through
environmentally responsible tourism route”), kur vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma
asociācija. Projekts paredzēts iesniegšanai INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmai 2014 – 2020. Projektā ietvaros 2018. gadā tika iztīrītas un sakopta vecā dzelzceļa
līnija posmā no Latvijas-Igaunijas robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 1,5 km) un sakopta teritorija
pie vecās Valkas dzelzceļa stacijas. Uzstādīti pieci gulšņi ar norāžu zīmēm un aprakstiem posmā
no Latvijas-Igaunijas robežas līdz Žuldiņām. Papildus tika izgatavoti divi sliežu riteņi, ar kuriem
pārvietoties no vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai un atpakaļ. Ir
izveidota atpūtas vieta (lapene) un uzstādīta konteinertipa ēka (garāža), kurā tiek uzglabāti sliežu

riteņi, pie vecās Valkas dzelzceļa stacijas. Projektā plānotais budžets aktivitātēm Valkas novadā ir
EUR 34 225,00, t.sk., ERAF līdzfinansējums 85% jeb EUR 29 091,25, Valkas novada domes
līdzfinansējums 15% jeb EUR 5133,75.
• Valkas novada dome ir viens no projekta «Pārrobežu darba tirgus integrācijas un
nodarbinātības veicināšana» partneriem. Projekta vadošais partneris ir Latvijas Nodarbinātības
valsts aģentūra, projekta partneri Eesti Töötukassa, Valgas pilsētas valde un Valkas novada dome.
Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 423 684.00, t.sk., ERAF līdzfinansējums EUR
360131.Projektu plānots ieviest laikā no 01.08.2017 līdz 31.07.2019. Valkas novada domes
plānotais budžets projektā ir EUR 93 620, tai skaitā Valkas novada domes līdzfinansējums ir EUR
14043. 2018.gadā projekta ietvaros paveiktais: pētījumam par pārrobežu darbaspēka mobilitāti
izstrādāts Starpziņojums, noorganizēti pasākumi darba devējiem (divas Valgas-Valkas uzņēmēju
brokastis Valkā un 2 Valgā, Uzņēmēju sporta dienas Valgā un Ērģemē), pasākumi darbiniekiem
un darba meklētājiem (Livonijas darba tirgus Valgā un Valkā), semināri par uzņēmējdarbības
uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību u.tml.), izdoti informatīvā laikraksta “Darbs Valgā – Valkā”
četri numuri, noorganizēti divi mācību braucieni uzņēmējiem ( ēdināšanas un viesnīcu
pakalpojumu sniedzējiem uz Pērnavu, mājražotājiem pa Vidzemi).
• Valkas novada dome izstrādāja un iesniedza kā vadošais partneris Interreg Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmai projektu no “No hobija uz biznesu”, un ir
saņemta informācija, ka projekts ir apstiprināts, līgumu plānots parakstīt 2019.gadā un projekta
ieviešana notiks no 2019.gada marta līdz 2021.gada februārim. Projektā ir 6 partneri no Latvijas
un 6 partneri no Krievijas, plānotājās aktivitātēs tiks iesaistīti mājražotāji (tirdziņi, apmācības,
diskusijas, tirdzniecības vietu labiekārtošana – Valkas novads plāno iegādāties teltis un
pārvietojamo tirdzniecības namiņu).
• Valkas novada dome ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA)
projektā „PROTI un DARI!”, kas tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt un
aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti
izglītībā, tajā skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts
izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Projekta
finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām, kas projekta
īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz
2020.gada beigām. Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 32 mērķa grupas jauniešus, kopējais
pieejamais finansējums 50 054,40 EUR. Līdz 2018.gada decembrim projektā iesaistīti 7 (septiņus)
mērķa grupas jaunieši.
• 2018. gadā noslēdzas programmas Eiropa Pilsoņiem 2.darbības "Demokrātiskā
iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība" apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” projekts
EPICURO (European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook –
Eiropas inovatīvu pilsētu partnerība pilsētvides noturības perspektīvā). Projekta mērķis bija
palielināt pašvaldību iedzīvotāju zināšanas par klimata pārmaiņu politikas jautājumiem, atbalstīt
efektīvu pilsētvides pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju izstrādi, veicināt un iesaistīt
iedzīvotājus debatēs par pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku mazināšanu Eiropas Savienības
līmenī. Projekta vadošais partneris bija Mancomunidad Integral Sierra de San Pedro pašvaldība
(Spānija); projekta partneri – pārstāvji / iestādes no Vicenza pašvaldības (Itālija), Niepolomice
pašvaldības (Polija), Alba Iulia pašvaldības (Rumānija), Potenza pašvaldības (Itālija), Svilengrad
pašvaldības (Bulgārija), Virovitica-Podravina pašvaldības (Horvātija), Bonn pašvaldības (Vācija),
Skopje pašvaldības (Maķedonija), Valgas pilsētas valdes (Igaunija) un Valkas novada dome.
Programmas finansējums Valkas novada domei 14 320,00 EUR.
• Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogramma
LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām projekts LIFE LOCAL ADAPT (Pielāgošanās klimata
pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā / Integration of climate change adaption into
the work of local authorities). Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte

(Vācija); projekta partneri ir Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material - und
Küstenforschung GmbH, Department Climate Service Center Germany (Vācija), Amt der
Steiermärkischen Landesregierung (Austrija), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (Vācija), Ústav výzkum globální změny AV ČR, v.v.i. (Čehija) un Valkas novada
domes. Projekta uzdevums mūsu pašvaldībai ir veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās
stratēģijas virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un
īstenošanu, dot ieguldījumu pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt
efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu, izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības
vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās
pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Projekta kopējās
izmaksas ir 51 210 EUR, t.sk., programmas finansējums 30 270 EUR, valsts budžeta finansējums
16 400 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 4 540 EUR. 2018. gadā Valkas novada
domes pārstāvis piedalījās projekta ikgadējā sanāksmē Hamburgā, Vācijā. 2018.gadā turpinājās
darbs pie klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu identificēšanas, novērtēšanas un sarindošanas
prioritārā secībā un pabeigta Valkas novada pašvaldības Vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām
stratēģija 2018.-2030.gadam un stratēģijas monitoringa sistēma.

5.5.Tūrisms
Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja organizētais 16.Lielais labdarības Robežtirgus
pulcināja rekordlielu tirgotāju skaitu. Kopumā Robežtirgū piedalījās 417 tirgotāji. Tirgotāju skaits, salīdzinot
ar 2017.gadu pieaudzis par 21 tirgotāju. Kopējie tirgus ienākumi sastādīja 12777,30 EUR, ko veidoja ienākumi
no tirgotāju iemaksas par tirdzniecības vietu, ienākumi no labdarības loterijas, ienākumi no BBQ konkursa
grilētās produkcijas izsoles, strītbola komandu dalības maksas, kā arī ienākumi no ieejas maksājumiem uz
Robežtirgus balli. Gūtie ienākumi tika novirzīti velosipēdu nomas paplašināšanai, kas atrodas Valkas TIBā,
iegādājoties kopskaitā 28 velosipēdus, vienu bērnu velosipēdu sēdekli, kā arī 28 slēdzenes velosipēdu
piesprādzēšanai.

10.att. 16.Lielais labdarības Robežtirgus
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros tika īstenots
projekts “Green Railway”. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma maršrutu caur Latviju un Igauniju,
atjaunojot vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas. Šī projekta ietvaros izveidotie divi sliežu riteņi tika nodoti Valkas
novada Tūrisma un informācijas biroja pārraudzībā. Šī, iepriekš nebijusī, aktivitāte tiks piedāvāta
interesentiem 2019.gada vasaras sezonā. Iepriekš piesakoties, būs iespējams izbaudīt braucienu pa vecajām
sliedēm ar platformām, kas paredzēta braukšanai grupā līdz 8 cilvēkiem. Varēs redzēt veco dzelzceļa staciju
Valka I, uzzināt par tās vēsturi.
Tūrisma birojs prezentēja Valkas novadu ikgadējā Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2018”,
sniedzot informāciju par Valkas novada apskates objektiem un citu informāciju. Liela interese tika izrādīta par
Valkas novada stendu, apmeklētāji atzinīgi izteicās par Valkas novadā ražoto produkciju, kas tika piedāvāta

degustācijai. Dalība tirdziņā “Dabas bode” Kārķos ik gadu ir sirsnīgs pasākums, kurā ņem dalību arī Valkas
tūrisma birojs. Iegādei piedāvājām suvenīrus ar Valkas novada, Valkas pilsētas un Valkas/Valgas logotipiem
un attēliem. Tika piedāvāti arī suvenīri un novēlējumi svētkos, kuri tika izgatavoti sadarbībā ar Valkas mākslas
skolas audzēkņiem.
2018.gada nogalē tika izveidots jauns informatīvais buklets bērniem par Valku. Lasām-pētām-darām
grāmata ir labs veids, kā iepazīstināt ar Valkas pilsētu un novadu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas
bērnus. Gan Valkas novada bērni, gan arī bērnu grupas, kuras atbrauc no citām Latvijas pilsētām, tiks
iepazīstināti ar Valkas Tūrisma biroja darbības sfērām, Valkas pilsētas un novada apskates objektiem un
svarīgākiem faktiem, ar ko Valka lepojas un ir īpaša. Bukletā iekļautajam dzejolim par Valku tika izveidots
video, kas atspoguļo redzējumu par Valkas pilsētu no bērnu skatu punkta.
Valkas TIB piedalījās Vidzemes Tūrisma asociācijas rīkotajā Valdes/Mārketinga padomes sēdē, kur
ar citiem VTA biedriem tika pārrunāti turpmākie plāni un pasākumi. Šīs sēdes ietvaros Valkas novada daiļdārzs
“Ziediņi” tika pieteikts Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Dārza Pērles”.
Projekta galvenais mērķis ir dažādot dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā, izveidojot jaunu,
pievilcīgu un ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu ar nosaukumu “Dārza Pērles”.
Valkas novadā tika atjaunota vēsturiska ēka Medību pils, kurā senāk apmetās muižkungi un baroni,
kad devās medībās un tā ir ieguvusi jaunu elpu kā dizaina viesu nams “Bergervilla”. Valkas TIB darbinieki ir
bijuši uz tikšanos viesu namā ar apkārtējiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi iepazīties un turpmāk
veidot sadarbību un, iespējams, izveidot jaunu tūrisma produktu.
Tika aktualizēts izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts, apzināti esošie un jaunie tūrisma
pakalpojumu sniedzēji.
Visa gada garumā tiek papildināts un atsvaidzināts Valkas TIB suvenīru klāsts.
Valkas TIB turpina līdzdarboties dažādos projektos – “Green Railway”, fonds “1836”, INTERREG
EST-LAT projekts “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” un “Via Hanseatica”.

5.6. Būvvalde
Publiskajā pārskatā apkopotas ziņas, kas raksturo būvniecības procesu Valkas un Strenču novadu
administratīvajās teritorijās 2018. gadā. Valkas novada būvvalde (turpmāk – būvvalde) 2018. gadā turpināja
nodrošināt būvniecības procesa tiesiskuma funkcijas arī Strenču novadā. Tāpat kā iepriekšējos gadus,
Būvvaldes pārstāvji pieņem un konsultē Strenču novada iedzīvotājus katru otro un ceturto mēneša trešdienu
Strenču novada domē.
Analizējot Būvvaldes 2018. gada datus, konstatēts, ka gada laikā Būvvalde izsniegusi 52
būvatļaujas kopumā 70 būvēm. No tām - Strenču novadam 15 būvatļaujas (29%) kopumā 31 būvei, Valkas
novadam 37 būvatļaujas (71%) kopumā 39 būvēm.
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11.att. Izsniegto būvatļauju salīdzinājums pa
gadiem

2017

2018

Strenču novads

12.att. Izsniegto būvatļauju salīdzinājums pa
gadiem un novadiem

1.grafikā uzskatāmi parādīts, ka 2018. gadā izsniegto būvatļauju skaits ir pieaudzis par 12%
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet nav sasniedzis maksimumu salīdzinājumā ar visiem iepriekšējiem
gadiem. Skatoties pēdējos trīs gadus procentuāli, 70% no visām izsniegtajām būvatļaujām ir Valkas novadā
un 30% - Strenču novadā.

Novietošana
1%

Atjaunošana
14%

Pārbūve
29%

Jauna būvniecība
56%

13.att. Būvju, kurām izsniegta būvatļauja, procentuālais sadalījums
atkarībā no būvniecības veida
56% gadījumu būvatļauja izsniegta jaunai būvniecībai, un tikai vienai trešdaļai būvju tiek veikta
pārbūve.
Akvedukti,
apūdeņošanas un
meliorācijas
hidrobūves 7%

Vietējās nozīmes elektropārvades un sakaru
kabeļu būves 1%

Viena dzīvokļa
Triju vai vairāku
mājas
dzīvokļu mājas
14%
6%
Vairumtirdzniecības
un
mazumtirdzniecības
ēkas 2%

Maģistrālās sakaru
līnijas
1%

Sakaru ēkas,
stacijas,
termināļi un ar
tiem saistītās
ēkas 2%

Ielas, ceļi un
laukumi
24%

Noliktavas,
rezervuāri, bunkuri
un silosi
9%
Ēkas plašizklaides
pasākumiem
2%

Citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas
11%
Kultūrvēsturiskie objekti
1%

Lauksaimniecības
nedzīvojamās ēkas
20%

14.att. Būvju, kam 2018. gadā izsniegtas būvatļaujas, sadalījums
pa lietošanas veidiem atbilstoši Būvju klasifikācijas noteikumiem
Lielākā daļa būvatļaujas tika izdotas tieši autoceļu un lauksaimniecības nedzīvojamo ēku
būvniecībai. Būvatļaujas lauksaimniecības nedzīvojamo ēku būvniecībai izdotas galvenokārt jaunai
būvniecībai. Liela daļa no izsniegtajām būvatļaujām izsniegtas viena dzīvokļa māju būvniecībai.
Būvvalde 2018. gadā sastādījusi 29 aktus būvju pieņemšanai ekspluatācijā. Strenču novadā – 7
(24%), bet Valkas novadā 22 aktus (76%), pieņemot ekspluatācijā 29 būves.
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15.att. Sastādīto aktu par būvju pieņemšanu
ekspluatācijā salīdzinājums pa gadiem

16.att. Sastādīto aktu par būvju pieņemšanu
eksplutācijā salīdzinājums pa gadiem un
novadiem
Grafikos redzams, ka sastādīto ekspluatācijā pieņemšanas aktu skaits ir audzis par 7%, salīdzinot
ar 2017. gadu. Strenču novadam sastādīto aktu skaits nav mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
atjaunošana
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pārbūve
55%

jauna būvniecība
35%

17.att. 2018. gadā ekspluatācijā pieņemto būvju procentuālais sadalījums
atkarībā no būvniecības veida
Analizējot ekspluatācijā pieņemtās būves pēc to būvniecības veida, uzskatāmi redzams, ka lielākā
daļa būvēm veikta pārbūve, tikai 10% no visām būvēm veikta atjaunošana. No jauna būvētas ēkas ir 35%
no visām būvēm.

Akvedukti,
apūdeņošanas un
meliorācijas
hidrobūves
14%

Maģistrālās sakaru
līnijas 3%

Viena dzīvokļa mājas
10%

Triju vai vairāku
dzīvokļu mājas
7%
Viesnīcas un
sabiedriskās
ēdināšanas ēkas
7%

Ielas, ceļi un laukumi
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nedzīvojamās ēkas
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18.att. 2018. gadā ekspluatācijā pieņemto būvju sadalījums pa lietošanas veidiem atbilstoši Būvju
klasifikācijas noteikumiem
2018. gadā visvairāk ekspluatācijā pieņemti autoceļi, pēc tam seko meliorācijas būves un viena
dzīvokļa mājas.
Ekspluatācijā pieņemti 12,4 km autoceļu, t.sk. meža autoceļi un pašvaldības autoceļi, un 24,9 km
meliorācijas sistēmas.
Būvvalde veikusi atzīmi 8 ēkas fasādes apliecinājuma kartēs, 28 paskaidrojuma rakstos un 31
apliecinājuma kartē. Saskaņotas 8 būvprojektu izmaiņas.
2018. gadā sagatavotas 13 izziņas par būvju neesību dabā. Kopā apsekojot 23 objektus. No kopējā
sagatavoto izziņu skaita 10 izziņas ir sagatavotas Valkas novadā esošām būvēm, bet 3 Strenču novadā.
Attiecīgi Valkas novadā tās ir 17 būves, bet Strenču novadā 6.
Būvvaldes arhitekte aktīvi piedalījās reklāmas komisijas darbā, būvvaldes vadītājs – zemes
komisijas darbā. Būvvaldes darbinieki konsultēja cilvēkus par būvniecības procesa kārtību un turpināja
darbu pie Būvniecības informācijas sistēmas padziļinātākas apguves.

5.7. Sociālā aizsardzība
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu novadā
personām, kuras savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Valkas novada administratīvajā teritorijā nodrošina
Valkas novada pašvaldības iestāde „Valkas novada sociālais dienests”.
Valkas novada sociālajā dienestā 2018. gadā darba attiecībās bija 16 darbinieki – dienesta vadītājs,
sociālo pakalpojumu daļa vadītājs, sociālie darbinieki, psihologs, sociālās palīdzības organizators, lietvede,
trīs aprūpētāji un apkopēja. Sociālo darbu veica septiņi sociālie darbinieki, tai skaitā divi sociālie darbinieki
ģimenēm ar bērniem, sociālais darbinieks ar darbam ar ilgstošiem bezdarbniekiem, sociālais darbinieks
darbam ar pilngadīgām personām, sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem.
Tika nodrošināts, lai katrā pagasta pārvaldē – Kārķos, Ērģemē, Zvārtavā, Vijciemā, Valkas pagastā,
sociālais darbinieks apmeklētājus pieņemtu arī uz vietas.
Visi dienesta darbinieki ir paaugstinājuši savu profesionalitāti, mācoties kursos un semināros.
Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība.
2018. gadā dienestā tika saņemti 2032 iesniegumi no iedzīvotājiem, kas ir par 127 iesniegumiem
vairāk nekā 2017. gadā. Pieņemti 2756 lēmumi. Darbinieki veica klientu apmeklējumus dzīvesvietā
(apsekošanu) – 485 reizes, sastādīja rehabilitācijas plānus, slēdza Līgumus par darba un sociālo prasmju
saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanas pasākumiem – 125 līgumi, veica uzdoto uzdevumu uzraudzību un
pārbaudi. Gada laikā kopā reģistrēti 6454 dokumenti.

Sociālie darbinieki, tāpat kā iepriekšējos gadus, organizēja atbalsta pasākumus krīzes situācijā
nonākušām personām, vadīja radošās darbnīcas. Gada laikā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un
bērniem uzraudzībā bija 40 ģimenes, kurās bērniem netiek nodrošināta pietiekama uzraudzība, aprūpe un
audzināšana vai arī vecākiem ir nepietiekamas prasmes bērna aprūpē un audzināšanā. Tika nodrošināta
sociālā rehabilitācija dzīvesvietā trijiem no vardarbības cietušiem bērniem un pieciem bērniem sociālā
rehabilitācija institūcijā. Tika izstrādātas uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas
četriem nepilngadīgajiem un turpināts darbs ar divdesmit pieciem jau uzskaitē esošiem bērniem.
Valkas novada sociālais dienests nodrošināja
vienu bezmaksas nodarbības ciklu
programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem
par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni
vecumā no 12-17 gadiem. Nodarbības apmeklēja 15 personas. Tā kā interese bija ļoti liela, tika novadītas
vēla arī papildus nodarbības. Sociālā dienesta psihologa pakalpojumus saņēma 31 persona, tajā skaitā arī
bērni.
Sociālā dienesta telpās katru sestdienu tika dota iespēja apmeklēt AA (anonīmo alkoholiķu) sapulces,
cilvēkiem, kuri vairāk nevēlas būt atkarīgi no alkohola.
Lai novadā radītu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē sociālais
dienests turpina ņemt dalību projektā „Vidzeme iekļauj”. Projektu plānots īstenot līdz 2022. gada beigām.
Kā katru gadu arī 2018. gadā sociālie darbinieki palīdzēja dalīt jaungada paciņas sirmgalvjiem,
sadarbībā ar LSK Valkas nodaļu dalīja arī pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču pakas un
individuālo mācību piederumu komplektus trūcīgajiem iedzīvotājiem, koordinēja bērnu vasaras nometnes
– informēja vecākus, pieņēma iesniegumus un citus nepieciešamos dokumentus, sazinājās ar nometņu
vadītājiem, iesaistījās arī domes rīkotajā pasākumā – Sudraba karotītes pasniegšana Valkas novada
bērniem.
Sociālais dienests nodrošināja, lai personas varētu saņemt ilgstošu sociālo aprūpi un rehabilitāciju
institūcijā.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un saņemšanas
pamatprincipus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt pakalpojumu, kā arī samaksas un finansēšanas
principus nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
Ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija tiek nodrošināta Valkas novada Sociālās aprūpes namā. Šī
institūcija nodrošina mājokli, pilnu vai daļēju aprūpi un sociālo rehabilitāciju Valkas novada senioriem,
kuri vecuma un funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt. Pakalpojums tiek arī pirkts no LSK un
biedrības “Rūjienas senioru māja”.
Pašlaik pakalpojumu Sociālās aprūpes namā saņem 66 seniori, apmēram puse no tiem, veselības
stāvokļa dēļ ir guloši un kopjami. 2018. gadā pakalpojuma saņemšanai tika uzņemti 18 seniori. LSK Sedā
nodrošina pakalpojumu 5 personām, bet biedrība “Rūjienas senioru māja” 1 personai.Lai cik slims vai
trūcīgs ir iedzīvotājs, viņš arī sirmā vecumā nepaliek bez sociālās aprūpes. Ja samaksai par pakalpojumu
institūcijā nepietiek ar paša vai apgādnieka līdzekļiem, starpība tiek segta no pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Pakalpojums tiek piešķirts tikai pēc personas vai tās likumiskā pārstāvja rakstiski izteiktās
vēlmes tos saņemt - ir jāraksta iesniegums Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļai.
Līdz ar to uz pansionātu nevienu nevar aizvest ar varu vai pret paša gribu (bieži tā uzskata personas
kaimiņi, radi, apkārtējie iedzīvotāji). Sociālā pakalpojumu daļa, pieņemot lēmumu par ilgstošās sociālās
aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, pārliecinās, vai konkrētā persona zina un saprot, uz kurieni viņš vēlas
pārcelties.
Ilgstoša sociālās aprūpes iestāde, t.i., Valkas novada Sociālās aprūpes nams nav slēgta tipa iestāde,
un persona var lūgt pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, ja uzlabojas personas pašaprūpes spējas, sadzīves
apstākļi u.c. Pieprasījums pēc ilgstoša sociālās aprūpes pakalpojuma ir liels, tādēļ tiek risināts jautājums
par telpu paplašināšanu.
Valsts sociālās aprūpes centros tiek uzņemtas personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem,
kuriem noteikta pirmā vai otrā invaliditātes grupa. Rindas ir garas, jāgaida vidēji no 1-2 gadi. Pašlaik rindā
uz VSAC ir piecas personas. Par nepieciešamiem dokumentiem un pakalpojuma saņemšanas kārtību,
informāciju var saņemt Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā.
Sociālais dienests sniedz sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās”. Aprūpi organizē, pārzina un
kontrolē Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa. Pēdējā laikā aizvien aktuālāka kļūst
aprūpes mājā problēma. Nepieciešamība pēc aprūpes mājās pakalpojuma pieaug. Pakalpojumu ir tiesīgas
saņemt Valkas novadā dzīves vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu
dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, kurām nav apgādnieku vai tie
nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību. Ja personai
nepieciešams pakalpojums “Aprūpe mājās”, vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo
aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošiem ģimenes locekļiem, vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji

izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu. Pakalpojumu “Aprūpe mājās” Valkas novadā
realizē trīs aprūpētājas, katra vidēji aprūpē 9 - 10 cilvēkus. Gadījumos, kad objektīvu apstākļu dēļ aprūpi
nevar nodrošināt, tiek piešķirts pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai. Pirmā un otrā līmeņa aprūpei t.i.
EUR 28,46 apmērā, trešā līmeņa aprūpei EUR 56.91 apmērā. 2018. gadā pabalstu aprūpei mājās saņēma
18 personas.
Sociālais dienests nodrošina arī “Zupas virtuves” pakalpojumus. Tiesības saņemt pakalpojumu ir
trūcīgām personām (ģimenēm), kuras nav darbspēju vecumā – laika periodā, kad ir spēkā trūcīgas personas
statuss, kā arī jebkurai personai krīzes situācijā. Zupas virtuves pakalpojumu katru mēnesi 2018. gadā
izmantoja vidēji 10 personas.
Tika nodrošināts arī transporta pakalpojumi Sociālā dienesta klientiem. Tiesības saņemt transporta
pakalpojumu ir Sociālā dienesta klientiem gadījumos, kad nepieciešami sociālie pakalpojumi, vai
veselības aprūpe, ja tos nevar nodrošināt dzīvesvietā. Pakalpojumu var saņemt ne biežāk kā divas reizes
mēnesī. Pakalpojums ir pieprasīts, tas tiek izmantots gandrīz katru nedēļu.
Sociālā dienesta uzraudzībā ir arī Valkas novada pašvaldības sociālie dzīvokļi Ērģemes pagastā
“Valžkalni”.
Sociālo dzīvokļu uzskaiti veic Valkas novada Sociālais dienests, uzturēšanu un apsaimniekošanu
veic Ērģemes pagasta pārvalde.
Sociālā dzīvokļa īres maksa, maksa par ūdeni, apkuri, elektroenerģiju un atkritumu izvešanu tiek
maksāta atbilstoši noslēgtajam dzīvojamās telpas īres līgumam.
Regulāri tiek piesaistīts sociālais darbinieks, kurš sniedz nepieciešamo palīdzību un atbalstu. Pašlaik
“Valžkalnos” dzīvo 8 klienti, 2 dzīvokļi ir brīvi.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā saņēma 20 personas.
Pārsvarā pakalpojumu izmantoja politiski represētas personas, kā arī personas ar funkcionāliem
traucējumiem.
Sociālajā dienestā tiek sniegti pirmās nepieciešamības higiēnas pakalpojumi – veļas mazgāšana un
dušas pakalpojumi atsevišķām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kas dzīvo mājokļos bez ērtībām. Gada
laikā regulāri šo pakalpojumu izmantoja 5 personas.
Sociālie pabalsti

• 449 personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, salīdzinot ar 2017. gadu tas ir par 62
personām mazāk, bet, salīdzinot ar 2016. gadu, tas ir par 167 personām mazāk. Diemžēl
nemainīgi saglabājas to personu loks, kuriem trūcīgā statuss tiek piešķirts gadiem ilgi, jo cilvēki
ir zaudējuši darba iemaņas, ir atkarību problēmas. Šobrīd ir diezgan liels darba iespēju
piedāvājums, līdz ar to, cilvēki, kuri vēlas un prot strādāt darbu atrod. Diemžēl atalgojums
pārsvarā ir minimālā alga, tādēļ trūcīgas ģimenes statuss bieži vien paliek spēkā. 2018. gadā 166
personām ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, tas ir par 23 personām vairāk nekā 2017.
gadā.
• 774 personas gada laikā vismaz vienu reizi ir saņēmušas kādu no testētiem( tiek izvērtēti
ienākumi) sociālās palīdzības pabalstiem.
• 149 personas ir saņēmušas pabalstu garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI), kopā
42 562 eiro, attiecīgi 2017. gadā 163 personas – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai (GMI) – 45 417 eiro. Ir samazinājies gan pabalsta saņēmēju skaits, gan izmaksāto
pabalstu summa.
• 687 personas ir saņēmušas dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kopā 85 658 eiro, attiecīgi 2017. gadā
737 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 82 086 eiro. Pabalsta saņēmēju skaits ir
samazinājies, bet palielinājusies pabalstos izmaksātā summa, jo pašvaldība palielināja pabalsta
apmēru uz vienu nepilngadīgo apgādībā esošo bērnu.
• 39 bērni pēc ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas saņēmuši pabalstu ēdināšanai, (100%
apmaksātas brīvpusdienas skolā un PII, kā arī ēdināšanas pabalsts profesionālajās skolās),
izlietots 2764 eiro. Bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas (bērni no daudzbērnu ģimenēm,
aizbildnībā esošie bērni un audžuģimenēs ievietotie bērni) ēdināšanas pabalstu saņēmuši 294
bērni, izlietoti 46 689 eiro. Tas ir aptuveni par 10 000 eiro vairāk nekā pašvaldība šim mērķim
izlietoja 2017. gadā.
• 408 personas saņēmušas pabalstu veselības aprūpei, izlietoti 11 459 eiro. Pabalstu veselības
aprūpei prasa aizvien vairāk cilvēku, jo ar katru gadu veselības uzturēšana prasa aizvien lielākus
materiālos ieguldījumus no cilvēka.

• Pabalsts par aizgādņa pienākumu veikšanu tika izmaksāts 16 personām, izmaksāts 42575 eiro.
2018. gadā aizgādnībā esošo personu skaits palielinājies.
• Sociālajiem pabalstiem kopā izlietoti 261 991 eiro. Palielinājies to pabalstu skaits un apjoms,
kurus pašvaldība izmaksā pēc savas iniciatīvas, neizvērtējot ģimenes vai personas materiālo
stāvokli.
• Audžuģimenes ir saņēmuši ikmēneša pabalstu 4 bērnu uzturēšanai, kā arī pabalstu mīkstā
inventāra iegādei, kopā izlietoti 10 030 eiro.
• Četriem bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas ir nodrošinātas
sociālās garantijas. Izlietots 2695 eiro.
Sociālais darbs ar katru gadu paliek aizvien grūtāks, jo sociālo darbinieku darba apjoms aizvien paplašinās,
prasa aizvien jaunas zināšanas, prasmes, izturību. Sociālais darbs zināmā mērā ir izaicinājums tiem
darbiniekiem, kuri vēl joprojām turpina strādāt, neskatoties uz stresu, noslogojumu un lielo atbildības apjomu.
Šajā jomā var strādāt tikai sociālā darba fanātiķi.

5.8. Bāriņtiesa
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās
pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības
mājaslapā.
Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2018. gadā saņemti un izskatīti:
• 159 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
• nosūtīta korespondence 635 juridiskām un fiziskām personām,
• saņemtas 473 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem,
• pieņemts 51 lēmums no tiem 3 vienpersoniskais lēmums,
• sniegts 1 atzinums tiesai par aizgādību un saskarsmes kārtības noteikšanu
2018. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 143 lietas:
• 9 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem,
• 7 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem,
• 5 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē,
• 20 aizbildnības lietas,
• 4 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
• 11 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
• 26 aizgādnības lietas,
• 13 lietas par ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu.
• 11 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē,
• 13 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
• 4 lietas par aizgādņa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai mantojuma
pārvaldīšanu,
• 11 lietās rajona tiesā kā institūcijas pārstāvji personu rīcībspējas apjoma pārskatīšanai,
• 9 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs,
2018. gadā Valkas novadā bija 27 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un audzināšanu
vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:
• audžuģimenē – 3 bērni,
• aizbildņu ģimenēs - 17 bērni,
• ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 7 bērni.
Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību, bāriņtiesa
pieņēmusi 6 lēmumus.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 11 pieprasījumi Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai
apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai.
Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas par jautājumiem, kas skar ģimenes tiesības.
Pārskata gadā bāriņtiesa informējusi Sociālo dienestu par 20 ģimenēm, kurās atrodas 34 bērni un
kurām nepieciešama psihosociālā palīdzība.
Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 13 aizbildņu ģimenēs, kurās atrodas
17 bērni, 15 aizgādnībā esošām personām, 7 ārpusģimenes aprūpes iestādē dzīvojošiem bērniem,
piedalījušies 51 lietas izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši ģimenes, par kurām saņemta
informācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu aprūpei.

2018. gadā pabeigtas 18 bāriņtiesas pārraudzībā esošās īslaicīgi glabājamās lietas un tās sagatavotas
uzglabāšanai arhīvā, atbilstoši Lietu sarakstā noteiktajam glabāšanas termiņam un Arhīva likumā
noteiktajām prasībām.
Atbilstoši Arhīva likumā un 06.11.2012. MK noteikumos Nr. 749, “Kārtība, kādā nodod dokumentus
pastāvīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” noteiktajam, 2018. gadā tika sagatavotas un nodotas
Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva glabāšanā 2004. gada 30 lietas:
• Valkas pilsētas bāriņtiesas - 11 lietas,
• Kārķu pagasttiesas – 5 lietas,
• Valkas pagasttiesas – 4 lietas,
• Vijciema pagasttiesas – 6 lietas
• Zvārtavas pagasttiesas – 4 lietas.
Atbilstoši 06.11.2012. MK noteikumiem Nr.748, “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”,
2018. gadā tika sagatavotas, aprakstītas un Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīvā
saskaņots 2014. gada lietu uzskaites saraksts, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma, fonda apraksts un
paskaidrojums par uzskaites sarakstos neiekļautām lietām.
Valkas novada bāriņtiesa, 2018. gadā atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Valkas novada pagastos ir
veikusi apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus:

• Ērģemes pagastā – 22
• Kārķu pagastā – 14
• Valkas pagastā - 47
• Vijciema pagastā – 22
• Zvārtavas pagastā – 14
Iekasēti 950,82 euro valsts nodeva par apliecinājumu veikšanu.

5.9. Komunālā saimniecība
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilsētā likvidēti visi atklātie ūdensvada trašu un pievadu avāriju gadījumi, lielākie no tiem - Tālavas
ielā, Semināra ielā, Rūjienas ielā, Rīgas ielā.
Zvārtavas, Valkas pagastā, Lugažos un Sēļos veikti ūdensvada avāriju novēršanas un kanalizācijas
remonta un aizsprostojumu likvidēšanas darbi.
Turpinājās sadarbība ar projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”
realizētājiem SIA „VOLTEC”.
Turpināts iepriekšējos gados uzsāktais darbs līdzekļu (parādu) atgūšanā par sniegtajiem
pakalpojumiem.
Valkā, Kronvalda ielā 49a, veikta kanalizācijas tīklu pārbūve – izbūvēta kanalizācijas
pārsūknēšanas stacija ar spiedvadu.
Ar augstspiediena agregāta palīdzību veiktas daudzu ielu kanalizācijas trašu skalošanas, kā arī
dzīvojamo māju pagalmu kanalizācijas tīklu skalošana Valkas pilsētā un novadā.
Regulāri veikti dažāda veida avāriju remontdarbi, tehniskās apkopes ūdens atdzelžotavas stacijā un
kanalizācijas notekūdeņu sūknētavās.
Ērģemes un Vijciema pagastā tiek veikta regulāra kanalizācijas notekūdeņu izvešana uz
pārsūknētavu no pagasta teritorijas, kurā nav centralzētās kanalizācijas.
Veikti avārijas stāvoklī esošo ūdensapgādes un kanalizācijas aku remonti, pārsedžu un čuguna lūku
nomaiņa. Nomainīti bojātie koka vai nozagtie čuguna aku vāki ar betona pārsedzēm - 19 gab.
Tiek veikta privātpersonu pārvaldījumā esošo māju un citu objektu ievadskaitītāju apsekošana, to
veritifikācija un bojāto ūdensskaitītāju nomaiņa.
Ūdensieguves sūknētavā iegūts, atdzelžots un piegādāts patērētājiem 246194 m³ dzeramā ūdens.
Ar asenizācijas automašīnu savākti 668m³ sadzīves kanalizācijas notekūdeņi.
Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 292148 m³ attīrīti notekūdeņi.
Ūdens atdzelžotavas stacijā Tālavas ielā 67 veikta ūdens rezervuāru skalošana, dezinfekcija divas
reizes gadā.
Regulāri veikta zālāju pļaušana nodaļas piederošajos objektos (sūknētavas un tml.).
Pilsētas ūdensapgādes tīklos veikta ūdens testēšana 5 reizes gadā.
Notekūdeņu testēšana pirms ieplūdes NAI un pie izplūdes veikta 5 reizes gadā.
Izsniegti 30 tehniskie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi.
Noslēgti līgumi par pieslēgšanos pilsētas centralizētiem tīkliem - 13 privātpersonām
Regulāri veikti ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi pašvaldības pārziņā esošajos objektosskolas, bērnudārzi, pārvaldes iestādes u.t.t.

•

Iepriekšējos gados veiktie pasākumi nodaļas darba disciplīnas un kolektīva mikroklimata
uzlabošanā ir devuši rezultātus - nav rupju darba disciplīnas pārkāpumu.

Siltumapgādes nodaļa
2018.gads siltumapgādes nodaļai sākās ļoti saspringti. Līdz ar iepriekšējā gada lietaino un mitro
vasaru un tādu pašu rudeni jau 2017.gada apkures sezonas sākumā tika izlietoti visi iepriekš uzkrātie sausās
šķeldas krājumi. Janvāra vidū piegādātājs lauza šķeldas piegādes līgumu, kas vēl vairāk sarežģīja situāciju
apkures nodrošināšanā. Apkures katli paredzēti kurināšanai ar šķeldas mitrumu līdz 50%, bet piegādātās
šķeldas mitrums pārsniedza 80% mitruma, kā rezultātā katlu mājās veidojās pat sprādzienbīstamas
situācijas, kā rezultātā nebija iespējams noturēt stabilu temperatūru katlos un apkures sistēmā. Pateicoties
nodaļas darbinieku pieliktajiem pūliņiem, kas prasīja nepārtrauktu katlu uzraudzību un nekavējošu rīcību
dažādās pat bīstamās situācijās, apkures sezona tika pabeigta salīdzinoši veiksmīgi, un iedzīvotāji bez
apkures un karstā ūdens netika atstāti.
2018.gadā tika noslēgts līgums ar SIA ,,P.M.G.” un vasarā tika uzsākti apkures katlu
rekonstrukcijas un katlu māju pārbūves darbi Valkas pagasta Sēļos un Ērģemē, kur veco ar malku kurināmo
katlu vietā tika uzstādīti jauni automatizēti granulu katli.
Varoņu katlu māja - veiktas apkures sistēmas, katliekārtu drošības pārbaudes, kā arī katlu
hidrauliskās pārbaudes pirms apkures sezonas uzsākšanas.
Veikti apkures katlu un apkures sistēmas noslēgarmatūras profilaktiskie remonti, bojātas
noslēgarmatūras nomaiņa, siltumenerģijas uzskaites skaitītāju, manometru, termometru pārbaude verifikācija, veikta dūmvadu un dūmkanālu tīrīšana, kurināmā uzkrājumu veidošana.
Siltumtrases - veikta veco, bojāto siltumtrašu posmu nomaiņa uz jauniem rūpnieciski izolētiem
Logstor Ror firmas cauruļvadiem bezkanāla ieguldījumā:
- siltumtrases posms no Varoņu ielas braucamās daļas līdz Varoņu 38 mājas kontrolakai, kas tika likvidēta
ar kopējo garumu 36 metri un dn 139.
- nomanīti visi vecie siltumtrases posmi, kas atrodas zem jauno ražošanas ēku Varoņu 37A; 39 būvlaukuma
teritorijas.
Siltummezgli - profilaktiskie remonti, apkopes, bojāto iekārtu, noslēgarmatūras nomaiņa,
siltummaiņu skalošana.
Noņemti uz pārbaudi un uzstādīti pēc pārbaudes verificēti 64 siltumskaitītāji:
- dzīvojamās mājas – 36 gab.
- juridiskās un pašvaldības ēkas – 28 gab.
Tai skaitā tika veikti ikdienas darbi, kas saitīti ar izsaukumiem sakarā ar apkures un karstā ūdens
nodrošināšanu iedzīvotājiem un juridiskām personām, kā, piemēram, siltummezglu regulēšana, sistēmas
iztukšošana, uzpildīšana, atgaisošana, radiatoru, bojātās noslēgarmatūras nomaiņa utt.
Tika sniegta tehniska palīdzība siltumapgādes nodaļai nepiederošajās katlu mājās:
- apkures sistēmas remonts, apkures katla apkope - remonts Valkas stadionā
- apkures sistēmas remonts, apkures katla apkope - remonts Valkas pagasta Sēļos
Novērstas siltumtrases avārijas:
- Varoņu kvartāla siltumtrasē – 1 avārija.

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa 2018.gadā nodrošināja Valkas pilsētas administratīvās
teritorijas sakopšanu, tajā skaitā parku un zaļās zonas. Šo darbu veikšanai papildus tika iegādāta rotējošā
pļaujmašīna ar siksnu piedziņu.
Veikta atkritumu savākšana publiskajās teritorijās, nomainītas un papildus uzstādītas 30 atkritumu
urnas (Sēlijas dabas takā, pie Stendera ielas dīķa un Ausekļa ielā).
Uzstādīti septiņi parka soliņi Rīgas ielā, Ausekļa ielā un Beverīnas ielā.
Lai uzlabotu iedzīvotāju informāciju, uzstādīti 4 informatīvie stendi Cimzes un Meža kapos un 7
informatīvās norādes Sēlijas ielas dabas takā.
Pilsētas apzaļumošanai iegādāti ilggadīgi puķu un krūmu stādi Lugažu laukuma apstādījumiem,
Tirgus, Rūjienas un Ausekļa ielās. Beverīnas ielā uzstādīti piekaramie puķu podi.
Nodaļa visa gada garumā remontēja ielas ar auksto asfaltu, veica ielu un ietvju attīrīšanu no sniega
un to kaisīšanu ziemas periodā. Kopa laukumus un autobusu pieturas. Veikti uzturēšanas darbi Cimzes,
Meža, Ebreju un Brāļu kapu kapsētās. Izzāģēti sausie un bīstamie koki visā pilsētas teritorijā. Veikta
nozāģēto koku celmu frēzēšana.
2018.gadā remontēts un apsaimniekots ielu apgaismojuma tīkls un luksofori. Nodrošināta
dzīvnieku patversmes “Nagliņas” darbība un klaiņojošo dzīvnieku izķeršana Valkas novada teritorijā.
Rotaļu laukumos Beverīnas ielā 2 un Ausekļa ielā 44, kā arī skeitparkā, tika veikti aprīkojuma
remontdarbi.

Veikta tehnikas parka uzturēšana un tehnikas pakalpojumu sniegšanu.

5.10. Sabiedriskā kārtība un drošība
Veicot darbības sabiedriskās kārtības uzturēšanā Valkas novadā, uzraugot Valkas novada domes
apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, kā arī kontrolējot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu par
transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu, Valkas novada Pašvaldības policijas darbinieki 2018.gadā ir
sastādījuši 111 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem:

• 33 personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Valkas novada domes
saistošo noteikumu neievērošanu:
- Par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu - 18,
- Par privātīpašuma nesakopšanu - 8,
- Par trokšņošanu, kas traucē apkārtējiem - 3,
- Par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus tam paredzētām vietām – 2,
- Par ēku numura zīmes neizvietošanu – 1,
- Par patvaļīgu pieslēgšanos centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem – 1;
• 19 personām par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem
pārkāpumiem:
- Par dzīvnieku turēšanas un labturības noteikumu pārkāpšanu – 8,
- Par vides piesārņošanu un piegružošanu – 2,
- Par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu – 1,
- Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu – 1,
- Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu – 3,
- Par sējumu izbradāšanu vai stādījumu bojāšanu – 3,
- Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais – 1,
- Nepilngadīgais alkoholisko dzērienu ietekmē – 1;
• 59 autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem,
• Par dažādiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzsāktas 22 administratīvās lietvedības,
• 52 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai Valkas novada domes
Administratīvajai komisijai,
• Nosūtīti 20 rakstiski brīdinājumi par dažādu normatīvo aktu pārkāpumiem,
• Nodrošināta sabiedriskā kārtībā un drošība 22 sporta un izklaides pasākumos,
• Stiprā alkohola reibumā, Valsts policijas iecirknī vai dzīvesvietā tika nogādātas 32
personas.
• 37 gadījumos sniegta palīdzība dažādām valsts un pašvaldības iestādēm (t.sk. Valsts Vides
dienestam, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam u.c.).
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19.att. Sastādīto protokolu skaits no 2013.-2018.g.

6.Starptautiskā sadarbība
Valkas novada domei ir noslēgti sadarbības līgumi ar:

•
•
•
•
•
•

Valgas pilsētas valdi (Igaunija)
Valgas apriņķi (Igaunija)
Novo – Devjatkino (Krievija)
Ibillinas pilsēta (Izraēla)
Braslava (Baltkrievija)
Kutaisi pilsēta (Gruzija)
• Marijampolė (Lietuva) – sadarbības līgums parakstīts 26.06.2018
• Valga (Spānija) - sadarbības līgums parakstīts 25.08.2018
• Çamliyayla (Turcija) - sadarbības līgums parakstīts 10.09.2018
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), Durby
(Beļģija), Orimattila (Somija), Kobylnica (Polija), Koscielisko (Polija), Tvrdosin (Slovākija), Weissenburg
(Vācija).
Valkas pašvaldība darbojas biedrībā Eiroreģions “Pleskava – Livonija”, kas ir pierobežas pašvaldību
brīvprātīga savienība.
Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi 2018.gadā notika uzņēmēju sporta dienas Valgā un Valkas novada
Ērģemes pagasta petanka hallē. Sporta dienas mērķis ir iepazīties ar kaimiņpilsētas uzņēmējiem, nodibināt
sadarbības kontaktus un jautri un aktīvi pavadīt laiku. 2018.gada sporta dienās piedalījās vairāk nekā 30
dalībnieki, no Valkas un Valgas pašvaldību uzņēmumiem.

•
2018.gada 28.februārī darba vizītē dvīņu pilsētās Valkā un Valgā ieradās Kanādas
vēstniecības Latvijā pārstāvji - Kanādas ārlietu ministrijas Tirdzniecības, ES divpusējo un ES
iestāžu direktora vietnieks G. Marks Skallions, komerclietu pārstāve Irēna Cīrule un Sabiedrisko
attiecību pārstāve Elīna Sprance (kultūras un izglītības jautājumos). Delegācija apmeklēja Valkas
novada domi, kur tikās ar Valkas novada un Valgas pagasta vadību, kā arī ar domes speciālistiem.
Diskusiju tēmas bija uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra un pilsētas attīstība. Delegācija apmeklēja
Valkas novadpētniecības muzeju, Valkas mākslas un Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas, Valgas
apriņķa profesionālās apmācības centru, kā arī novada uzņēmumus SIA “Pepi Rer” un efn “Nord”.
•
Maija sākumā, Valkas novada domes un Valgas pagasta vadības delegācijas
viesojās Kutaisi, Gruzijā, lai tiktos ar pilsētas vadību, pārrunātu aktualitātes pašvaldībās, kā arī
apmeklētu pilsētas dienu pasākumus. Novada domes delegāciju pārstāvēja tās vadītājs Vents
Armands Krauklis ar kundzi, kā arī domes sekretariāta vadītāja.
•
10.maijā vizītē Valkas novada domē ieradās Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais
vēstnieks Latvijas Republikā Ferencs Gābors Bāņai ar kundzi. Vēstniekam izbraukums uz Valku
bija pirmā oficiālā reģionālā vizīte Latvijā. Tikšanās laikā domes vadība un vēstnieks pārrunāja
Ungārijas vēstniecības Latvijā dāvinājuma Valkas pilsētai – plāksnes Valdnieka Stefana Batorija
piemiņai, atklāšanas nianses. Plāksni Stefanam Batorijam, kurš 1584.gadā Valkai piešķīra pilsētas
tiesības, atklās dvīņu pilsētu – Valkas un Valgas festivāla laikā - 8.jūnijā. Turpmāk tā rotās Valkas
novada pašvaldības ēku un atgādinās par Valkas pilsētas vēsturi.

20.att. Ungārijas vēstniecības Latvijā dāvinājuma Valkas pilsētai – plāksnes Valdnieka
Stefana Batorija piemiņai atklāšana
• 25.maijā, reģionālajā vizītē Valkas novada domē ieradās Moldovas Republikas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Jeudžens Revenko un Moldovas
Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Igaunijas Republikā Inga Jonesī. Tikšanās laikā
pašvaldību pārstāvji delegāciju iepazīstināja ar situāciju abās pašvaldībās. Apspriestie sarunu
temati – pārrobežu sadarbība izglītības, kultūras, sporta, izglītības un uzņēmējdarbības jomās,
kopīgie projekti
•
Pēc saņemtā ielūguma no Marijampoles pašvaldības (Lietuva) ar uzaicinājumu
apmeklēt Marijampoles pilsētas svētkus, Valkas novada delegācija trīs cilvēku sastāvā laikā no
2018.gada 25.–27.maijam apmeklēja Marijampoles pašvaldību. Tikšanās laikā tika parakstīts
trīspusējs sadarbības līgums starp Valku – Valgu un Marijampoli.
•
18.jūlijā Valku apmeklēja pašvaldību vadītāju delegācija no Ukrainas. Delegācija
apmeklēja Valkas novada domi, tikās ar domes vadību kā arī iepazinās ar Valkas/Valgas pilsētu
aktualitātēm.
•
27. un 28.jūlijā vizītē Valkā un Valgā ieradās delegācija no Azerbaidžānas.
Pārstāvji no Azerbaidžānas tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli.
Domes vadītājs viesus iepazīstināja ar novada aktualitātēm, kā arī ar visām pašvaldības pārziņā
esošajām jomām.
•
23.augustā, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
apmeklēja Valgu (Spānijas karaliste). Ņemot vērā abu pilsētu draudzību un sadarbību, kā arī vēlmi
sadarboties pilsoņu labklājības un savstarpējo attiecību attīstības labā, tika parakstīts nodomu
protokols.
•
7.septembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un
Valkas pagasta saieta nama "Lugažu muiža" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spriņģi" devās ceļā
uz Turciju, lai pārstāvētu 3.Starptautisko tūrisma festivālu Mersinā. Viesošanās laikā 10.
septembrī, domes vadītājs ar Čamlijailas pašvaldības mēru İsmail Tepebağli
noslēdza sadraudzības līgumu par sadarbību vairākās jomās, uzsvaru liekot uz ekonomiskās
attīstības, kultūras un izglītības jomu. "Līguma parakstīšana tika gatavota gandrīz 3 gadus, jo
Turcijā tas ir ļoti sarežģīti - ir jāsaņem daudz dažādas atļaujas pat prezidenta līmenī " , stāsta
pašvaldības vadītājs V.A.Krauklis. "Parakstīšanas ceremonija bija lieli svētki ne tikai Čamlijailas
pašvaldībā, bet visā Mersinas reģionā, kur ir 2 miljoni iedzīvotāju." Abas puses plāno attīstīt
sadarbību sporta un tūrisma jomā, palīdzot attiecīgajiem uzņēmumiem un organizācijām veidot
biznesa kontaktus, jo īpaši atbalstot mazo un vidējo uzņēmumu komerciālos sakarus.

21.att. Sadraudzības līguma noslēgšana ar Čamlijailas pašvaldību (Turcijā)

• No 15. līdz 20.oktobrim Azerbaidžānu darba vizītē apmeklēja Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) delegācija, tajā skaitā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands
Krauklis. Domes vadītājs vizītes laikā individuāli iepazinās ar uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti
attīstīt uzņēmējdarbības sakarus ar Latviju.
• Valkā no 5. līdz 30.novembrim norisinājās Zviedru dienas. Pasākuma ietvaros, 14. un 15.
novembrī Zviedrijas vēstniece Annika Jagander ar delegāciju apmeklēja Valku. Zviedru dienas
Valkā organizē Zviedrijas vēstniecība sadarbībā ar Valkas novada domi, lai stiprinātu reģionālo
sadarbību, veidotu regulāru un koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar labās prakses
piemēriem.

7. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
Valkas novada dome 2018.gadā uzsāka vairākus projektus, kuru īstenošana turpināsies arī
2019. gadā:

• Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga
– Valka Twin – Town Centre Development”). Projekta mērķi ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas
– Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt
jaunu kopēju un integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt
Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas
centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības
vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību
Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome. Projekta kopējās
plānotās izmaksas 3 529 411,76 EUR, t.sk., ERAF līdzfinansējums 2 999 999,98 EUR. Valkas novada
domes budžets projektā 1 771 737,29 EUR un Valgas pilsētas valdes budžets projektā 1 757 674,47.
2016.gadā tika organizēts starptautisks arhitektu “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju
ielas koncepcija” un noskaidrots tehniskā projekta izstrādātājs – Spānijas arhitektu uzņēmums IN
PROJECT STUDIO BARCELONA S.C.P. Tehniskā projekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2018.gada vidum
un būvdarbus uzsākt 2018.gada 4.ceturksnī.

22.att. INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020
projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”
• Kā projekta partneris Valkas novada dome iesaistījusies projektā “Zaļā dzelzceļa līnija bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to videi draudzīgā tūrisma
maršrutā” (“Green Railway – Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through
environmentally responsible tourism route”), kur vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma
asociācija. Projekts paredzēts iesniegšanai INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmai 2014 – 2020. Projektā plānots iztīrīt un sakopt vecās dzelzceļa līnijas posmā no
Latvijas-Igaunijas robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 5 km). Papildus ir plānots iegādāt divus sliežu
riteņus, ar kuriem pārvietoties no vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai
un atpakaļ, izveidot atpūtas vietu un uzstādīt konteinertipa ēku, kur uzglabāt sliežu riteņus, pie
vecās Valkas dzelzceļa stacijas. Projektā plānotais budžets aktivitātēm Valkas novadā ir EUR 27
000, t.sk., ERAF līdzfinansējums 85% jeb EUR 22 950, Valkas novada domes līdzfinansējums
15% jeb EUR 4050.
• Kā projekta partneris Valkas novada dome iesaistījusies projektā «Pārrobežu darba
tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana». Projekta vadošais partneris ir Latvijas
Nodarbinātības valsts aģentūra, projekta partneri Eesti Töötukassa, Valgas pilsētas valde un
Valkas novada dome. Projekta kopējās plānotās izmaksas EUR 423 684.00, t.sk., ERAF
līdzfinansējums EUR 360131.Projektu plānots ieviest laikā no 01.03.2017 līdz 28.02.2019. Valkas
novada domes plānotais budžets projektā ir EUR 93 620, tai skaitā Valkas novada domes
līdzfinansējums ir EUR 14043.
Projektā
plānotās aktivitātes: pētījums par pārrobežu darbaspēka mobilitāti, pasākumi darba devējiem
(Valgas-Valkas uzņēmēju brokastis, valodas apmācības, darbinieku kvalifikācijas celšanas
apmācības, u.tml. pasākumi), pasākumi darbiniekiem un darba meklētājiem (semināri par
uzņēmējdarbības uzsākšanu, pārrobežu nodarbinātību, valodu apmācības u.tml.).
• SAM 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta “Ražošanas
teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018.gadā plānots uzsākt
būvdarbus ražošanas teritorijas izveidošanai Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā, t.sk., jaunas ražošanas
ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, teritorijas labiekārtošana un industriālo
pieslēgumu (elektroenerģijas) ierīkošana / jaudas palielināšana degradētajā teritorijā, lai veicinātu
jaunu uzņēmumu izveidošanos un / vai esošo uzņēmumu paplašināšanos.
• SAM 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta „Degradētās
teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”, kura ietvaros plānots īpašumā Ķieģeļceplis,
Valkā izbūvēt ražošanas ēku, noliktavu, biroja telpas, nodrošināt kanalizācijas, ūdensvada un
elektrības izbūvi un labiekārtot ražošanas teritoriju ar cieto segumu, kā arī piebraucamo ceļu apm.
420m garumā īpašumā Cepļa pļavas;

• SAM 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta „Ražošanas
teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”, kura ietvaros īpašumā
“Zaļkalni’’, Kārķu pagastā plānots izveidojot jaunu ražošanas teritoriju (0,668 ha), izbūvējot
ražošanas ēku un labiekārtojot teritoriju.
• Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākums "Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos" projekta “Grants ceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas
novadā”, kura ietvaros plānots pārbūvēt grants ceļus: "Liepiņas – Dzelzītes" – 1 km, "Sprīdīši
– Roņi" – 1 km, "Žūri – Skripsti – Sūbri " - 1 km, "Mierkalns-Būdas" – 2 km, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A. Krauklis

