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Civilās aizsardzības, 20
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Kapitāldaļas

SIA "ZAAO"

SIA "Vidzemes slimnīca"

Kapitālsabiedrības

SIA "Valkas Namsaimnieks"

(personiskais paraksts)Valkas novada domes priekšsēdētājs

un kooperatīvajās sabiedrībās

Administrācija

Valkas novada dome 1.pielikums

Valkas novada domes
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Saistošajiem noteikumiem Nr.11

Grāmatvedības un finanšu nodaļa

Priekšsēdētāja vietnieks                                                              

juridiskajos un sociālā darba jautājumos

Izpilddirektora vietnieks-pilsētas teritorijas 

apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Iestādes

Priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta 

un ārējo sakaru jautājumos

Biedrība

 "Eiroreģions "Pleskava-Livonija"

Biedrība

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Vijciema pagasta bibliotēka

Zvārtavas pagasta bibliotēka

Biedrība "Latvijas-Igaunijas institūts"

Biedrība "Florbola klubs "Valka""

Valkas novadpētniecības muzejs

Bērnu un jauniešu centrs "Mice"

Mierkalna tautas nams

Saieta nams "Lugažu muiža"

Valkas novada Centrālā bibliotēka

savienība", t.sk. "Latvijas  pašvaldību  "Ziemeļvidzeme"

Kārķu pagasta bibliotēka

Ērģemes pagasta bibliotēka

Valkas pagasta bibliotēka

Biedrība "Latvijas Pašvaldību 

izpilddirektoru asociācija"

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde

Valkas pagasta pārvalde

Ērģemes pagasta pārvalde

V.A.Krauklis

Biedrība 

Nodibinājums "Latvijas bērnu fonds" "Latvijas Vieglatlētikas savienība"

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai"

Biedrība 

Biedrība "Dzimtsarakstu nodaļu 

darbinieku asociācija"

"VEF basketbola akadēmija Valkā"

"Lauku partnerība Ziemeļgauja" Biedrība "Volejbola klubs "Valka""

Biedrība "Vidzemes tūrisma asociācija"

Biedrība 

 "Ziemeļvidzemes volejbola skola"

Kārķu tautas nams

Turnas tautas nams

Vijciema tautas nams

apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Vijciema feldšerpunkts

Vijciema sākumskola

Izglītības, kultūras, sporta un

Valkas pilsētas Kultūras nams

jaunatnes nodaļa (IKSJ)

Dalībnieks biedrībās, nodibinājumos

Zvārtavas pagasta pārvalde

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

nodaļa

Ērģemes pamatskola

Valsts un pašvaldības vienotais klientu

Valkas novada Pašvaldības policija

Valkas pilsētas šautuve J.Cimzes Valkas mūzikas skola

Komunālās saimniecības nodaļa

Valkas Mākslas skola
Kārķu pagasta pārvalde

Personāla nodaļa

Sociālais dienests

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Tūrisma un informācijas birojs (TIB)

Vijciema pagasta pārvalde

Bērnu-jaunatnes sporta skola

Izpilddirektors

Biedrība

"Reģionālo attīstības centru apvienība"

Administratīvi juridiskā nodaļa

Attīstības un plānošanas nodaļa

Valkas novada bāriņtiesa Valkas novada  

Valkas novada būvvalde

Priekšsēdētāja sekretariāts

Ērģemes feldšerpunkts


