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Vadības uzruna 

 

 
Cienījamie pārskata lietotāji! 

 

Valkas novada dome nodod Jūsu vērtējumam ikgadējo atskaiti par pašvaldības darbu 

dažādās darbības jomās – finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras izveidē, pilsētas un 

pagastu labiekārtošanā, izglītības, kultūras un sporta darbā īstenotajiem un plānotajiem 

investīciju projektiem, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, pašvaldības komunikācijā ar 

sabiedrību un plāniem nākamajam gadam. 

Uz 2016. gadu varam atskatīties ar gandarījumu, jo, neskatoties uz novada sarežģīto 

sociālekonomisko stāvokli, visās pašvaldības darbības jomās esam panākuši pozitīvu 

virzību. 

Esam aktīvi realizējuši daudz dažādus projektus, bet vēl lielāku darbu ieguldījuši, lai 

realizētu projektus 2017. un nākamajos gados. Valkas pilsēta ekonomiskā ziņā kļūst aizvien 

spēcīgāka, ne tik laba situācija ir pagastos, īpaši ja skatās uz skolēnu skaitu skolās. Taču 

ticam, ka bez neatlaidīga darba rezultāti neizpaliks! 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs 

Vents Armands Krauklis 
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1.Valkas novada pašvaldības raksturojums 
 

1.1. Ziņas par pašvaldību 

Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas 

izveidots 2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2017.gada 

1.janvāri ir 9204. 

Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes 

reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, 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.attēls 

Valkas novada teritorija 

 
 

Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži (58.57%) un lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme (39.05%). Pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi 

nelielas platības – apbūves zemes (1.46%), zeme zem ūdeņiem (0,69%), derīgo 

izrakteņu ieguves teritorijas (0.24%).         
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2.attēls 
Valkas novada teritorijas zemes sadalījuma struktūra,%  

 

 
 

1.1.1.Iedzīvotāji 

Iedzīvotāju skaits uz 2017.gada 1.janvāri ir 9204, no tiem: 

 Valkas pilsētā – 5325 

 Ērģemes pagastā – 883 

 Kārķu pagastā – 660 

 Valkas pagastā – 1249 

 Vijciema pagastā – 688 

 Zvārtavas pagastā – 399 

No 2009.gada 1.janvāra līdz 2017.gadam 1.janvārim iedzīvotāju skaits Valkas 

novadā samazinājies par 1476 iedzīvotājiem.  

3.attēls 

 

 
 

 

 

 

Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē 

darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais 

bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā. 

 
 

10 680 10568
10265 10109 9992

9734
9523

9204

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Iedzīvotāju skaita dinamika 
(2009.-2016.) 
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Novada iedzīvotāju iedalījums vecuma grupās 
 

 Pavisam T.sk. vīrieši Sievietes 

Līdz darbaspējas 
vecumam 

1160 (12.6%) 617 543  

Darba spējas vecumā 5779 ( 62.8%) 2984 2795 
Pēc darba spējas 
vecuma 

2265 ( 24.6%) 759 1506 

 
 
Bērni 
vecumā 0-6 gadiem – 529, t.sk. 279 zēni, 250 meitenes, 
no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 882, t.sk. 467 vīrieši, 415 sievietes. 
 
 
Novada iedzīvotāju iedalījums  
pēc tautības 
 

Latvieši 7097 77.2% 
Igauņi  94 1.0% 
Baltkrievi 205 2.2% 
Krievi 1356 14.7% 
Ukraiņi 196 2.1% 
Pārējie 256 2.8% 

 

 Novada iedzīvotāju iedalījums  
pēc pilsonības 

 

LR pilsoņi 8297 90.1% 
LR nepilsoņi 744   8.1% 
LR pagaidu 
aizsardzībā 

0  

LR bēgļi 0  
LR 
bezvalstnieki 

0  

Pārējie 163 1.8% 
 

 
 

1.1.2.Demogrāfiskā situācija Valkas novadā 
 

2016.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 85 dzimšanas reģistri, kas 

ir par 4 vairāk nekā 2015.gadā. Piedzimušas 43 meitenītes un 42 zēni. 48 (57%) bērni 

dzimuši, vecākiem esot laulībā, 33 reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu 

iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 4 dzimšanas reģistros ziņu par tēvu nav. 21 

ģimene sagaidījusi savu pirmdzimto, 38 gadījumos bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 20 

– trešie, 1 – ceturtais, 2 – piektie, viens – septītais un viens – devītais! 40 jaundzimušo pirmā 

deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā, 12 – Valkas pagastā, 7 – Ērģemes pagastā, 6 – 

Kārķu pagastā, 3 – Vijciema pagastā, 7 – Zvārtavas pagastā, 10 – citās pašvaldībās. 

Vismazāk jaundzimušo reģistrēts jūnijā un augustā, kad novadā piedzima tikai pa 4 

bērniņiem, visvairāk – martā un septembrī – pa 9 un oktobrī – 10! Īsti jauka diena bija 26. 

septembris, kad Dzimtsarakstu nodaļā tika piereģistrēti 3 bērni! 

Vispopulārākie vārdi bija Dārta un Emīlija – tos vecāki izvēlējušies pa 4 reizēm, 3 

meitenītēm dots vārds Paula. Zēniem šogad izteikti populārākā vārdiņa nav – pa 2 reizēm 

dzimšanas apliecībās ierakstīti vārdi Adrians, Emīls, Markuss, Roberts un Rūdolfs, pārējie 

vārdi izvēlēti pa vienai reizei. 

Pieaudzis to bērnu skaits, kam vecāki devuši divus vārdus – 2016. gadā 2 vārdi doti 7 

meitenēm un 4 zēniem. 

 

Miršana 

Diemžēl 2016.gadā audzis reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 146 miršanas, kas ir par 

12 vairāk, kā 2015.gadā. Mirušas 67 sievietes un 79 vīrieši. Miruši 74 Valkas iedzīvotāji, 14 

Ērģemes pagastā, 5 Kārķu pagastā, 22 Valkas pagastā, 6 Vijciema pagastā, 4 Zvārtavas 

pagastā dzīvojušie un 21 citās pašvaldībās dzīvojušais. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu 
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miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits «spēka gados», tādēļ pieaudzis mirušo 

vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 40 gadiem miruši 3 cilvēki, vecuma grupā no 41 – 50 

gadiem – 3, vecuma grupā no 51 – 60 gadiem – 12, vecuma grupā no 61 – 70 gadiem – 30, 

vecuma grupā no 71 – 80 gadiem – 44, vecuma grupā no 81 – 90 gadiem – 42, vecuma 

grupā no 90 – 99 gadiem – 10, virs 100 gadiem – 2 mirušie. Vismazākais mirušo cilvēku 

skaits ir bijis agrā pavasarī – martā – 8, aprīlī – 9 mirušie, vislielākais – vasarā – jūnijā – 16, 

jūlijā – 15, savukārt novadam «vismelnākās» dienas bija 11.februāris, 3. un 27.jūnijs, 

4.augusts un 4.septembris, kad katru dienu miruši 3 cilvēki. 

Dabiskais pieaugums – joprojām ar mīnusa zīmi 

Kaut arī dzimušo skaits ir nedaudz audzis, demogrāfiskā situācija novadā 2016.gadā diemžēl 

īpaši neuzlabojās. Dabiskais pieaugums joprojām ir negatīvs – mirstība par 61 pārsniedza 

dzimstību, un šī starpība ir iepriekšējo gadu līmenī. 

 

Dzīvesvietas deklarēšana 

Pērn Dzimtsarakstu nodaļā savu dzīvesvietu deklarēja 515 persona. Valkas novadā 

kopā 2016.gadā dzīvesvietu piedeklarējušas 685 personas, t.s. Valkā 434, Ērģemes pagastā 

– 68, Kārķu pagastā – 37, Valkas pagastā – 85, Vijciema pagastā – 30, Zvārtavas pagastā – 

31. No Valkas novada 2015.gadā «aizdeklarējušās» 532 personas. 

Pieņemti lēmumi par 43 personu deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 

 
 

1.1.3.Valkas novada sociālā situācija 
 

Valkas novadā ir samazinājies iedzīvotāju skaits darba spēju vecumā, līdz ar to ir 

samazinājis trūcīgo ģimeņu skaits, jo pensijas vecuma personām un invalīdiem pārsvarā 

pensijas pārsniedz trūcīgas personas ienākumus. Pieaug pensijas vecuma personu skaits, 

palielinās daudzbērnu ģimeņu skaits. Diemžēl pastāv tendence pieaugt to ģimeņu skaitam, 

kuras nonāk sociālā dienesta redzeslokā kā riska ģimenes, kurās netiek nodrošināta 

pietiekama bērnu uzraudzība un aprūpe, bērni izdara likumpārkāpumus. 

Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem piešķirts trūcīgās personas 

statuss 2014.gadā 1128 personām, 2015. gadā 726 personām, 2016. gadā 616 personām – 

tas ir par 110 personām mazāk nekā iepriekšējā gadā. Sociālai palīdzībai 2016. gadā izlietoti 

172751 eiro. 2016.gadā samazinājies pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai 

saņēmēju skaits no 905 personām 2011.gadā, 782 personām 2012.gadā, 535 personām 

2013.gadā, 401 personu 2014.gadā, 237 personām 2015.gadā uz 193 personām 2016.gadā. 

Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams pabalsts veselības aprūpei 

un aprūpes pakalpojums, vai nu mājās, vai institūcijā. Pašvaldībā palielinās pensijas vecuma 

iedzīvotāju skaits, kuriem ir mazi ienākumi. Pieaug to senioru skaits, kuriem nepieciešama 

ne tikai materiāls atbalsts, bet arī sociālie pakalpojumi. 

Sociālie pakalpojumi 2016.gadā tika nodrošināti 220 personām, 2015.gadā 175 

personām. Sociālo pakalpojumu nodrošināšanai izlietoti 509 598 EUR, tajā skaitā pašvaldība 

pirkusi sociālos pakalpojumus par 16162 EUR. 493436 EUR izlietoti, lai sniegtu sociālos 

pakalpojumus uz vietas pašvaldības teritorijā Valkas novada sociālās aprūpes namā, Valkas 

novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte” un Valkas novada sociālajā dienestā. 
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4.attēls 

 

 

 
No 2011.gada līdz 2016. gadam Valkas novadā trūcīgo personu skaits ir 

samazinājies par 1724 personām.  

 
 

1.1.4.Nodarbinātība 
 

Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1160 personas, jeb 12,6% darbaspēju vecumā 

5779, jeb 62,8% personas un pēc darbaspēju vecuma 2265, jeb 24,6% personas. 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 

2016.gada 31.decembrī bija 6,5%, jeb 78357 bezdarbnieki pēc Centrālās Statistikas 

pārvaldes datiem par darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajā 

teritorijā. Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts Rīgas statistiskajā reģionā–4,0 %, jeb 15639 

bezdarbnieki, Vidzemes reģionā – 7,0%, jeb 8474 bezdarbnieki, Valkas novadā – 6,7 % jeb 

322 bezdarbnieki. 

Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) datiem: 

 Valkas pilsētā 151 cilvēki; 

 Ērģemes pagastā 36cilvēki; 

 Kārķu pagastā 26 cilvēki; 

 Valkas pagastā 69 cilvēki; 

 Vijciema pagastā 15 cilvēki; 

 Zvārtavas pagastā 25 cilvēki. 

Kopā 322 cilvēki.  

 

Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes 

mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2016.gadā novadā 

tika realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā 

nodarbinātības pasākumā 2016.gadā Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 11 darba 

vietas, kopumā 46  pretendentiem, (ik pa 4 mēnešiem) no tiem 18 bezdarbnieki pārtrauca 

dalību pasākumā. 

 

1.1.5.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 

1917
1669

1258
1128

726 616

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Trūcīgo personu skaits (2011.- 2016.)
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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.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. Pēc 2016.gada Lursoft 

datiem, 2015.gada augustā dibinātais SIA ET Invest, kas attīsta zīmola “Alko1000” veikalu, 

2016.gadā sasniedza apgrozījumu 17,2 miljonus eiro, tādējādi kļūstot par absolūto līderi 

statistikas datos kā uzņēmums ar lielāko apgrozījumu Valkas novadā. Uzņēmums ET Invest 

nodarbina 19 cilvēkus, veikals atrodas multifunkcionālajā centrā Rūjienas ielā 31, kur, 

pateicoties pircēju plūsmai, kuru primārais mērķis ir “Alko1000” apmeklējums, paralēli 

veiksmīgi attīstās arī cita uzņēmējdarbība, kā, piemēram, 2016.gadā atklātais “Piiri Hostel”, 

kas veiksmīgi sāka risināt dvīņu pilsētās Valkā un Valgā samilzušo naktsmītņu trūkuma 

jautājumu. Rūjienas ielas 31 centrā pastāvīgi rodas arī citi jauni biznesi, kā piemēram, 

ēdināšanas nozarē, kur pašlaik telpās darbojas restorāns, bet ārā ātrās ēdināšanas kiosks-

kafejnīca. 

 

Pateicoties Rūjienas ielas 31 objekta attīstībai, 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 “Vārpas-1”), 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”),  pašvadības 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 „Minty” (reklāmas aģentūra, drukas un dizaina pakalpojumi), SIA "FRK" 

(vājstrāvu tīklu ierīkošana, apsardzes pakalpojumi), SIA „Valkas Elektrons” (TV iekārtu 

remonts, kabeļtelevīzijas pakalpojumi). 2016.gadā pirmās iestrādes radās divu jaunu 

pašapkalpošanās automazgātavu attīstīšanai Valkas pilsētā, kur objektus plānots atklāt 

2017.gada 1.pusē. 

 

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 
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„Piekalnes”, KS „Vijupe”, ZS "Jaunpuņģi"; Valkas pagastā – SIA „Valdro Agro”, ZS „Kalnieši”; 

Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”. 

 

2016.gadā tika īstenoti dažādi projekti uzņēmējdarbības atbalstam, piemēram, ERAF 

projekts “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā", kura ietvaros 2016.gadā tika 

pārbūvēta Meža iela un atjaunota Parka ielas 1.kārta un nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa 

staciju. Valkas novada dome 2016.gadā izdalīja Grantu programmai "Attīstīti uzņēmēju 

Valkā!" 10000 EUR, kuras ietvaros tika atbalstīti 8 projekti. 

 

Valkas novada dome ir uzsākusi arī Igaunijas – Latvijas programmas projektu “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.). 

 

2016.gadā tika uzsākti arī darbi tranzītceļa rekonstrukcijai posmā no pilsētas robežas 

līdz Zemgales ielai, kas turpināsies 2017.gadā. Šim mērķim tika saņemta valsts dotācija 1,7 

milj. eiro apmērā. 

Pateicoties lauku partnerības “Ziemeļgauja” projektiem tika atbalstīti dažādi interesanti 

uzņēmējdarbības projekti Valkas novadā: Ērģemes pagastā SIA “Mūrbūdu sidra darītava” 

iegādājās jaunas iekārtas sulu spiešanai un aprīkojumu uzglabāšanai, gāzēšanai un 

pildīšanai,  lai efektīvi varētu izspiest lielu sulas daudzumu un saražot kvalitatīvu dabīgu 

ābolu sidru. Tāpat šajā pagastā projekta ietvaros viesu nams “Ausmas” saņēma atbalstu 

jaunas apkures sistēmas ierīkošanai, jumta, logu un durvju nomainīšanai, kā arī apkārtnes 

labiekārtošanai. Valkas pagastā ZS “Luternieki” saņēma atbalstu lauksaimniecības produktu 

pārstrādei un meža izstrādes pakalpojumu uzsākšanai. Zvārtavas pagastā projekta ietvaros 

tika saņemts atbalsts amatniecības iemaņu apguves centra ierīkošanai. Savukārt Valkas 

pilsētā projekta ietvaros atbalstīja ideju zobārstniecības pakalpojumu pilnveidošanai. 

 
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 un 2013.gada 

29.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; 
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o Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem. 

 
2016.gadā notikušas   15  novada domes sēdes; 12 kārtējās un  3 ārkārtas. Domes sēdēs 

pieņemti 366 lēmumi, 7 noteikumi, 12 nolikumi, 24 Saistošie noteikumi. 
 

2016.gadā ir notikušas 12 Finanšu komitejas sēdes – izskatīti 174 jautājumi un tikpat 
sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti iesniegšanai domes sēdēs; 3 Attīstības lietu 
komitejas sēdes – izskatīti 11 jautājumi, 1 Apvienoto komiteju sēde – izskatīti 9 jautājumi; 9 
Saimniecisko lietu  komitejas sēdes – izskatīti 40 jautājumi, 1 Saimniecisko lietu komitejas 
locekļu sanāksme, izskatīti 3 jautājumi; 10 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes, 1 
sanāksme (kvoruma trūkuma dēļ) -  izskatīti 59 jautājumi; 7 Sociālo lietu komitejas sēdes, 
t.sk. 1 izbraukuma sēde Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte”, Ērģemē, 1 sanāksme  (kvoruma 
trūkuma dēļ) – izskatīti 12 jautājumi, sagatavoti lēmumu projekti u.c. dokumenti domes 
sēdēm. 
 
Novada domē notikušas komisiju sēdes: 
  

- 12 Dzīvokļu komisijas sēdes; 
- 18 Administratīvā komisijas sēdes, izskatītas 143 administratīvo pārkāpumu lietas, un 

8 lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi piemērošanu nepilngadīgajiem; 
- 11 Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēdes, izskatīti 51 

jautājums; 
- 1 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, izskatīts 1 jautājums; 
- 12 Zemes komisijas sēdes, izskatīti 183 jautājums,  
- 169 Iepirkumu komisijas sēdes, 
- 11 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēdes 
- Komisija interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas 

novadā - Iesniegtas 20 interešu izglītības programmas. Programmu darbības sākums 
no 1.septembra. Netika apstiprināta 1 programma - „Lego“, jo programmas 
īstenošanai nav materiālās bāzes. 

- 5komisijas par izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas - 
2016.gadā no valsts pārbaudes darbu kārtošanas atbrīvoti 5 skolēni. 

- 1 Stipendiju piešķiršanas komisija - 2016.gadā saņemti 10 iesniegumi. Stipendija 
piešķirta 5 pirmsskolas un sākumskolas skolotāja specialitātes studentiem, 1 florbola 
reneris, 1 flautas spēle, 1 laimetīgā deja, 1 Supervīzija, 1 Sociālais pedagogs. 

- 4 Vēlēšanu komisijas sēdes.  
- 1 Civilās aizsardzības komisija, izskatīti 3 jautājumi 

 
2016.gadā Valkas novada domē saņemti, reģistrēti  un izskatīti 1795 iesniegumi no 
juridiskām personām un 615 iesniegumi no fiziskām personām. Reģistrēti un iesniegti 
grāmatvedībā 10676 rēķini,  Valkas novada domes līgumi 460, ienākošie 966  līgumi. 
Izrakstītas 68 pilnvaras, 122 izziņas. Izdots 122 rīkojumi par pamatdarbības jautājumiem.  
 
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 Priekšsēdētāja sekretariāts  
o Kanceleja; 
o Grāmatvedības un finanšu nodaļa;  
o Personāla nodaļa; 
o Attīstības un plānošanas nodaļa: Attīstības un projektu daļa; Teritorijas plānošanas 

daļa;  
o Tūrisma un informācijas birojs; 
o Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa; 
o Dzimtsarakstu nodaļa; 
o Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa; 
o Siltumapgādes nodaļa; 
o Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa; 
o Saimnieciskā daļa; 
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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 pamatskola; 
o Ērģemes pamatskola; 
o Vijciema pamatskola; 
o Ozolu pamatskola; 
o J.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 pagasta tautas nams; 
o Turnas tautas nams; 
o Saieta nams “Lugažu muiža”; 
o Vijciema tautas nams; 
o Zvārtavas pagasta tautas nams; 
o Valkas novada centrālā bibliotēka; 
o Zvārtavas pagasta bibliotēka; 
o Ērģemes bibliotēka; 
o Omuļu bibliotēka; 
o Turnas bibliotēka; 
o Kārķu pagasta bibliotēka; 
o Valkas pagasta Lugažu bibliotēka; 
o Valkas pagasta Sēļu bibliotēka; 
o Vijciema 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 feldšeru punkts; 
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 %; 
o  „Enefit Power & Heat Valka” SIA 10%; 

 
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”; 
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o biedrībā „Florbola klubs „Valka””; 
o biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”; 
o biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”; 
o biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija””; 
o nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”; 
o biedrībā „Volejbola klubs „Valka””; 
o biedrībā „Ziemeļvidzemes volejbola skola”.    
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1.2.2. Valkas novada domes personāls 

 

Laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim Valkas novada domē 

vidējais strādājošo skaits - 650 darbinieki, no kuriem 75% sievietes un 25% vīrieši.  

 
5.att. Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma. 

 
No kopējā strādājošo skaita Valkas novada domes administrācijā strādāja 54 

darbinieki, Valkas novada izglītības iestādēs - 177 pedagogi. 

Valkas novada domes darbinieku vidējais vecums laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 

2016.gada 31.decembrim bija 49 gadi. Visvairāk - darbinieki vecumā no 50 - 59 gadiem – 

39%, pēc tam seko darbinieki vecumā no 40-49 gadiem – 21%, trešo lielāko vecuma grupu 

veido darbinieki vecumā no 60-69 gadiem – 17%, seko darbinieki vecuma grupā no 30–39 

gadiem – 11%, un darbinieki vecuma grupā līdz 29 gadiem – 9%, bet vismazāk darbinieku ir 

vecuma grupā pēc 70 gadiem – 3%. 

 
 

6.att. Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%) 
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 Valkas novada domes darbinieku sadalījums pēc izglītības laika periodā no 

2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim: 

 
7.att. Darbinieku iedalījums pēc izglītības 

 

Valkas novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs strādā 43 % darbinieku ar 

augstāko izglītību un tikpat (43%) ar vidējo izglītību. Vien 8% darbinieku ir pamata izglītība. 

Savukārt maģistra grādu ir ieguvuši 6% darbinieku. Valkas novada domes administrācijā 

vienam darbiniekam ir doktora grāds.  

2016.gadā Valkas novada domes iestādē tika radīta 1 jauna darba vieta, likvidētas 2 

darba vietas.  

2016.gadā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos Valkas novada teritorijā tika 

nodarbināti 46 cilvēki. Šie cilvēki strādāja kā palīgstrādnieki dažādus darbus Valkas novada 

pagastos un Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā. 

Ārzemju komandējumi - 2016.gadā domes speciālisti devušies 23 ārzemju 

komandējumos: pieredzes apmaiņas vizītēs uz Igauniju, uz Gruziju, Lietuvu, mācību vizītēs 

uz Šveici un Zviedriju, kā arī, lai piedalītos teātru festivālos Lietuvā, Baltkrievijā, bērnu 

vieglatlētikas spēlēs Čehijā, projektu sanāksmēs Polijā, Vācijā, Horvātijā, folkloras festivālā 

Čehijā, futbola sacensībās Polijā, pilsētas svētkos Lietuvā, sanāksmē Beļģijā, tehnikas 

prezentācijā Igaunijā, izbraukuma seminārā Lietuvā, starptautiskā tūrisma izstādē Igaunijā. 

Valkas ģimnāzijas darbinieki devušies uz projekta sanāksmi Spānijā un uz Pasaules 

čempionātu slēpošanā veterāniem, pārstāvot Latvijas komandu Somijā.  

 Valkas novadpētniecības muzeja darbinieki devušies uz Igauniju, lai iepazītu Muzeju 

nakts pasākumu organizēšanu un norisi.      

 Valkas Bērnu-jauniešu sporta skolas darbinieki devušies uz Lietuvu, Poliju un Čehiju, 

lai piedalītos gan futbola, gan vieglatlētikas sacensībās. 
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti 

2.1. Pamatbudžeta ieņēmumi  

 

     Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, 
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti no citiem budžetiem. 

1.tabula 

Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2014.-2016.gadam, EUR 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Nodokļu ieņēmumi: t.sk. 4051010 4155291 4301033 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3564875 3651568 3766617 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 452289 466013 493610 

Azartspēļu nodoklis 33846 37710 40806 

Nenodokļu ieņēmumi: t.sk. 110145 65836 220250 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 1175 133275 

Valsts un pašvaldības nodevas 11561 9644 10908 

Sodi un sankcijas 18624 2296 6616 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1553 3696 4568 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 78407 49025 64883 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 

2126678 1938887 2138044 

Transferti kopā: t.sk. 3971476 4236287 5801339 

No valsts budžeta daļēji finansēto iestāžu 
transferti 

6315 13094 8376 

Valsts budžeta transferti 3851597 4104282 5676048 

Pašvaldību budžetu transferti 113564 118911 116915 

Kopā 10259309 10396301 12460666 

   

Lielāko daļu ieņēmumu sastāda transferti (45.5%) un nodokļu ieņēmumi (34.5 %).  
Nozīmīgu ieņēmumu daļu Valkas novada pamatbudžetā veido ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas 2016.gadā sastāda  17.16 %  no kopējiem budžeta 
ieņēmumiem, kuri veidojas no iedzīvotāju īres maksas, maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija), nomas maksām. Nenodokļu ieņēmumi sastāda  
1,8 % no kopējiem ieņēmumiem. 

2016.gadā Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bija 12460666 EUR. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016.gadā ieņēmumi kopumā palielinājušies par 2064365 
EUR vai par 19.85 %.Lielākais pieaugums ir valsts budžeta transfertiem 1571766 EUR. 
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2.2. Pamatbudžeta izdevumi 

2.tabula  

 

Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumu pēc funkciju kategorijām izpilde 2014.-
2016.gadam, EUR  

 

Pamatbudžeta izdevumi 
2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Vispārējie valdības dienesti 1308664 1262645 1153470 

Sabiedriskā kārtība un drošība 81738 0 41642 

Ekonomiskā darbība 2815858 1294426 1439143 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2758339 2539139 3256753 

Veselība 21025 18144 18559 

Atpūta, kultūra un reliģija 1048770 1296324 1252425 

Izglītība 3627602 3606915 3492655 

Sociālā aizsardzība 843341 914064 968990 

Kopā 12505337 10931658 11623638 

 

Pamatbudžeta izdevumi 2016.gadā salīdzinot ar 2015.gadu ir palielinājušies par 
691980 EUR vai 6.3 %.  

2016.gadā lielākie izdevumi piešķirti izglītībai 3492655 EUR vai 30% no kopējā 
budžeta.    

2016.gadā atmaksāta aizņēmumu pamatsumma 867146 EUR, saņemts aizņēmums 
1529607 EUR, veikti procentu maksājumi par aizņēmumiem 9962 EUR. 
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3.tabula 

 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR 

Izdevuma nosaukums 
2014.gads 

izpilde 
 

2015.gads 
izpilde 

 

2016.gads   
izpilde   

Atalgojums 3716767 4101970 4341317 

Darba devēja VSAOI 963657 1073531 1183597 

Komandējuma un dienesta braucieni 33549 22136 24019 

Pakalpojumi 
2638320 

2172450 2424017 

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces 942526 965119 1011477 

Izdevumi periodikas iegādei 7222 8620 9262 

Nodokļu maksājumi 24695 20443 25679 

Procentu izdevumi 58188 29564 9962 

Dotācijas un sociālie pabalsti 343759 224669 374814 

Transferti 90600 90927 101779 

Kapitālie izdevumi 3686054 2087004 2117715 

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 0   

Kapitālo izdevumu transferti  660  

Kopā 12505337 10931658 11623638 

2016.gadā lielāko izdevumu daļu veido atlīdzība 37.3 %, preces un pakalpojumi 20.9 
% un kapitālie ieguldījumi 18.2 %. 

 

 

2.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi, EUR 

 4.tabula 

 

Ieņēmumu nosaukums 2014.gada 
izpilde 

2015.gada 
izpilde 

2016.gada 
izpilde 

Ieņēmumi 241355 237687 257443 

Dabas resursu nodoklis 39359 24166 28505 

Nenodokļu ieņēmumi 0 0 60 

Autoceļu fonds 201996 213521 228878 

Izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 

132998 303338 241346 

Vispārējie vadības dienesti   241 

Ekonomiskā darbība   3402 

Vides aizsardzība 10 15  

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

132519 302963 234952 

Kultūra   65 
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Izglītība 469 0 2686 

Izdevumi atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām 

132998 303338 241346 

Preces un pakalpojumi 109743 182991 236561 

Kapitālie izdevumi 23255 120347 4785 

 

Ieņēmumu pieaugums autoceļu fondam par 15357 EUR. Autoceļu fonda līdzekļi 

izlietoti ceļu greiderēšanai, sniega tīrīšanai, autoceļu bedrīšu remontam un transportlīdzekļu 

iegādei. 

Ieņēmumi palielinājušies dabas resursu nodoklim par 4339 EUR. To izlieto novada 

vides sakārtošanai – Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, atkritumu izvešanai, 

daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, zivju mazuļu iegādei un citiem.  

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, speciālā budžeta kopējie izdevumi palielinājušies. 

 

 

2.4.Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi, EUR 

5.tabula 

 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Ziedojumu un dāvinājumu 
ieņēmumi kopā: 
t.sk.  
Ziedojumi no juridiskām personām 
Ziedojumi no fiziskām personām 
Transferti no valsts budžeta 
Pašvaldības budžetu iekšējie 
transferti 
 

46610 
 
 

24565 
7392 
13993 
660 

15741 
 
 

9477 
6264 

0 
0 

30326 
 
 

18277 
12049 

0 
0 

Ziedojumu un dāvinājumu 
izdevumi kopā: 
t.sk. 
Vispārējie valdības dienesti 
Sabiedriskā kārtība un drošība 
Ekonomiskā darbība 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 
Atpūta, kultūra un reliģija 
Izglītība 
Sociālā aizsardzība 

56162 
 
 

7260 
13993 

0 
915 

 
31842 
2072 
80 

6199 
 
 

2829 
0 
0 
0 
 

3370 
0 
0 

18832 
 
 

4879 
0 
0 
0 
 

9801 
4152 

0 

 

Kopējais palielinājums pret iepriekšējā gada saņemtiem ziedojumiem un 

dāvinājumiem sastāda 14585 EUR. 2016.gadā Valkas novadā tika rīkoti vairāki plaša 

mēroga pasākumi, kuriem finansējumu ziedoja juridiskās un fiziskās personas. Valkas 

infrastruktūras uzlabošanai saņemt ziedojumi no arī bijušajiem un esošajiem Valkas 

iedzīvotājiem. 
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2.5. Debitori un kreditori 
 

6.tabula 

 
 Debitori  
 

Aktīvs Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņas 
EUR 

( +, - ) 

Izmaiņas 
% 

Debitori – kopā  701030 683361 +17669 3 

Prasības pret pircējiem un 
pasūtītājiem 

 
540756 

 
508480 +32276 

 
-22 

 
Prasības par nodokļiem 

 
92638 

 
119367 -26729 

 
-22 

Uzkrātie ieņēmumi 12330 13144 -814 -6 

Prasības pret personālu 0 40 -40 100 

Pārējās prasības 55306 42330 +12976 31 

Uzkrājumi nedrošām prasībām   
488425 

 
529961 -41536 

 
-8 

 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikumi palielinājušies par 17669 EUR. 

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 31.12.2016. ir salīdzināti Valsts Kases pārskatu programmā. Starpības 

nav konstatētas.  

Uzkrātie ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājušies par 814 EUR.  

Uzkrātajos ieņēmumos, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 3. panta 1’ punktu, ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1.5 % apmērā 

apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuram maksāšanas termiņš ir 

2017.gadā. 

Valkas novada dome pārskata gadā par neapstrādātu lauksaimniecības zemi 

aprēķinājusi 10519 EUR. 

Bilances postenī „Pārējās saistības” uzskaitīta 2017.gada janvārī ieskatītā dotācija no 

izlīdzināšanas fonda par 2016.gadu 34104 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 6572 EUR. 

Izveidotie uzkrājumi ēku apsaimniekošanai izveidojās prasības pret īrniekiem par ēku 

apsaimniekošanu 14630 EUR. 

 

Prasības par nodokļiem 

Prasības par nekustāmā īpašuma nodokli uz pārskata gada beigām sastāda 92638 

EUR. 

           Pārskata gadā tika piešķirtas nodokļu atlaides par kopējo summu 7621 7EUR. 
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7.tabula 

 

Aprēķinātais un samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadā 

 
Nekustamā īpašuma 
veids 

Aprēķināts 
par 2016.gadu 

EUR 

Samaksāts 
2016.gadā 

EUR 

Aprēķinātas 
soda naudas uz 

31.12.2105. 
EUR 

Zeme 351628 355495 14784 

Ēkas un mājoklis 141608 138115 14073 

Kopā 493236 493610 28857 

 
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 417659 EUR, juridisko personu parādi 5396 EUR 

 Uzkrājums šaubīgajiem debitoru parādiem 2016.gadā ir samazinājies par 41536 

EUR. 

 
 

8.tabula 

 
Kreditori 

 

Pasīvs Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņas 
EUR 

( +, - ) 

Izmaiņas 
% 

  Kreditori - kopā 16394419 13771020 2623399 19 

Ilgtermiņa saistības 12045299 12007498 37801 1 

Ilgtermiņa aizņēmumi 11871498 11806401 65097 1 

Ilgtermiņa nākamo periodu 
ieņēmumi 

173801 201097 -27296 -14 

  Īstermiņa saistības 4349120 1763522 2585598  

Īstermiņa aizņēmumi un 
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa 
daļa 

818652 221527 597125 >100 

Īstermiņa saistības pret 
piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

270720 351755 -81035 -23 

 Īstermiņa uzkrātās saistības 306063 282685 23378 8 

Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem (izņemot 
nodokļus) 

158307 149049 9258 6 

Nodokļi un sociālās 
apdrošināšanas maksājumi 

159538 129208 30330 23 

Pārējās īstermiņa saistības 772 1671 -899 -772 

Nākamo periodu ieņēmumi un 
saņemtie avansi 

2635068 627627 2007441 >100 

Nākamo periodu ieņēmumi un 249196 228769 20427 9 
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saņemtie avansi 

Avansā saņemtie transferti 2385872 398858 1987014 >100 

 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditoru parādu palielinājums ir 

2623399 EUR.  

Nākamo periodu ieņēmumus sastāda Igaunijas Finanšu ministrijas dāvinājumā 

saņemtie pamatlīdzekļi un muitas ēka Valkā un dāvinājumā saņemtie pamatlīdzekļi novada 

iestāžu darbības nodrošināšanai.  

Nākamo periodu ieņēmumu samazinājumu ietekmē tas, ka pārskata gadā nav 

saņemti pamatlīdzekļi, kuri jāatzīst ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumos.  

 Uz 31.12.2016. nesamaksāto rēķinu kopsumma veido 270720 EUR, kas salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu ir samazinājies par 81035 EUR.  

Atlikumi uz 31.12.2016. ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem salīdzināti ar 

salīdzināšanas aktiem. Ar budžeta finansētajām iestādēm un pašvaldībām atlikumi 

salīdzināti Valsts kases pārskatu programmā – veidlapā „8-sal”.  

Kavētu maksājumu uz 31.12.2016 nav. 

Īstermiņa uzkrātās saistības salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušās par 23378 

EUR.  

Uzkrātie procentu maksājumi un apkalpošanas maksas Valsts kasei salīdzināti Valsts 

kases pārskatu programmā. 

Uzkrātās saistības darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem un VSAOI iemaksām 

aprēķināti atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par grāmatvedības uzskaites 

kārtošanu. 

Posteni „Pārējās īstermiņa saistības” uzrādītas īstermiņa saistības ar juridiskām 

personām par pārdotām viesizrāžu biļetēm 120 EUR, saistības pret fiziskām personām 633 

EUR un saistības pret personālu 19 EUR. 

Pārskata gadā saņemtie transferti palielinājušies par 1987014 EUR. Palielinājumu 

ietekmē Satiksmes ministrijas dotācijas A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcijai ieskaitītie 

līdzekļi 1 700 000 EUR, kura daļēja realizācija plānota 2017. gadā.  
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2.6. Aizņēmumi un galvojumi 
 
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu 

finansēšanai, pārskata gadā piesaistīti papildus finanšu resursi.   

9.tabula 

Pārskats par aizņēmumiem 

Mērķis 

Līguma 
parakstīšanas 

datums  
 

Valūtas 
apzīmē- 

jums 

Aizņēmuma 
līguma 
summa  

Pārskata 
perioda 
sākumā 

Pārskata 
perioda 
beigās 

D E H I 1 10 

Atkritumu izgāztuves 
rekultivācija 

13.12.2006 EUR 28 457 1 291 0 

Pašvaldības iestāžu 
remontdarbiem un 
labiekārtošanai 

24.11.2008 EUR 92 487 69095 65196 

Pašvaldības ēku 
remontdarbiem 

21.04.2004 EUR 61 183 25512 22410 

Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu 
instrumenta projekta "Valkas 
un Valgas kopējās mākslas 
vides attīstība" īstenošanai. 

01.12.2009 EUR 443 586 173359 162368 

SIA Vidzemes slimnīca 
pamatkapitāla palielināšanai 

23.10.2008 EUR 92 487 62073 57207 

ERAF projekta "Valkas 
pilsētas izgāztuves 
rekultivācija" 

03.04.2008 EUR 371 597 261467 243112 

Valkas pilsētas 1.kārtas 
1.daļas siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija 

12.10.2001 USD 202 958 9309 0 

Valkas pilsētas 
infrastruktūras sakārtošana 
un iestāžu  bāzes 
uzlabošana 

19.02.2004 EUR 355 718 146271 122367 

Valkas pilsētas iestāžu 
materiālās bāzes uzlabošana 
un projektu finansēšana 

08.04.2005 EUR 430 767 208644 179862 

Valkas pilsētas iestāžu 
materiālās bāzes uzlabošana 

10.08.2005 EUR 18 070 8600 7416 

Lietotas ziemas dienesta 
automašīnas iegāde 

20.12.2005 EUR 46 785 27662 24930 

PHARE projekta "Pārrobežu 
infrastruktūras attīstība Valkā 
- Valgā" īstenošana 

20.12.2005 EUR 28 457 16904 15253 

Projektu finansēšanai un 
iestāžu materiālas bāzes 
uzlabojumiem 

16.02.2006 EUR 547 110 282148 247948 

Projektu finansēšanai un 
iestāžu materiālās bāzes 
uzlabojumiem 

30.05.2006 EUR 43 089 21689 19014 

Valkas pilsētas Rīgas ielas 
asfalta seguma nomaiņai 

13.10.2006 EUR 249 003 155708 141866 
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ERAF projekta "e-Vidzeme 
īstenošanai 

02.05.2007 EUR 284 574 24539 18408 

Ausekļa ielas trotuāra 
seguma remonta īstenošanai 
Valkas pilsēta 

02.05.2007 EUR 49 801 30398 27626 

Valkas pilsētas domes 
sociālās aprūpes nama 
renovācija 

01.06.2007 EUR 192 088 119099 108268 

ERAF projekta "Rīgas ielas 
un Vienības gatves 
krustojuma rekonstrukcija 
Valkā" īstenošanai 

07.05.2008 EUR 142 287 100113 93084 

Kohēzijas fonda projekta  
"Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju 
baseinos" īstenošanai 

07.05.2008 EUR 419 747 295377 274648 

ERAF projekta "Dalītās 
atkritumu vākšanas un 
kompostēšanas sistēmas 
izveide un ieviešana Valka" 
īstenošanai 

07.05.2008 EUR 316 524 222716 207082 

Valkas pilsētas starptautiskā 
studiju centra izveide 

07.05.2008 EUR 60 984 42885 39869 

Ugunsdrošības signalizācijas 
uzstādīšanai Valkas 
pamatskolā, Valkas pilsētas 
PII "Pasaciņa" un valkas 
pilsētas domē 

07.05.2008 EUR 49 801 35014 32550 

ERAF līdzfinansētā 
Igaunijas-Latvijas 
programmas projekta 
"Valgas-Valkas pilsētu 
atraktivitātes uzlabošana" 
īstenošanai 

26.02.2009 EUR 330 586 249870 232647 

ERAF projekta "Valkas 
pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes "Pasaciņa 
"infrastruktūras attīstība, 

28.04.2009 EUR 161 022 39269 29460 

ELFLA projekta "Lugažu 
saieta nama rekonstrukcija 
1.kārta" īstenošanai. 

12.10.2009 EUR 277 429 23109 0 

ERAF projekta "Dabas 
zinātņu kabinetu 
labiekārtošana Valkas 
ģimnāzija " īstenošanai 

21.10.2009 EUR 90 769 12464 9360 

Valkas pilsētas kultūras 
nama renovācija 2. un 3. 
kārta 

02.10.2009 EUR 565 170 439566 411654 

ELFLA projekta "Kārķu 
pagasta sporta zāles 
būvniecība" īstenošanai 

01.10.2009 EUR 241 005 121487 113811 

Ēkas "Valžkalni" pagrabstāva 
remontam ( konferenču zāle) 
un dziļurbuma izbūve 

26.08.2008 EUR 213 431 149103 137407 

Kārķu Tautas nama 
vienkāršotajai rekonstrukcijai 

09.10.2008 EUR 48 891 21256 17005 

Finanšu stabilizācijas 
aizdevums 

20.11.2001 EUR 60 472 19209 13517 

Kokogļu ceha celtniecība 20.11.1997 EUR 132 437 40953 32416 
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Turnas tautas nama 
teritorijas labiekārtošana 

26.02.2010 EUR 61 048 32675 29412 

ELFLA projekts "Valkas 
novada infrastruktūras 
objektu kvalitātes 
uzlabošana" īstenošanai 

21.06.2010 EUR 619 803 158792 142920 

ERAF projekts "Valkas 
pilsētas PII "Pasaciņa" telpu 
renovācija" 

27.07.2010 EUR 53 898 15631 11724 

Valkas kultūras nama 
renovācija īstenošanas 
pabeigšanai 

19.08.2010 EUR 120 765 98653 92756 

ERAF projekts "Tranzīta 
maršruta ielu rekonstrukcija 
Valkas pilsēta" īstenošanai 

02.07.2010 EUR 7 019 439 628119 602479 

P210/2011 Valkas pagasta 
Lugažu ciema 
Ūdenssaimniecības attīstība 

05.07.2011 EUR 299 966 192192 181236 

P209/2011 Valkas pagasta 
Sēļu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība 

05.07.2011 EUR 228 949 155406 146593 

A2/1/11/803P-493/2011 
Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Kārķu 
ciema  

20.12.2011 EUR 351 661 269430 254466 

A2/1/11/803 P-494/2011 
Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Valka,2 kārta 

20.12.2011 EUR 3 117 431 2539485 2539485 

P-28/2012 Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšana 
Valkas pilsētas publiskā 
apgaismojuma infrastruktūrā 

20.03.2012 EUR 293 624 99301 93218 

P-140/2012,Valkas mākslas 
skola, kā kopīga pārrobežu 
kultūrizglītības centra 
attīstība. 

08.06.2012 EUR 76 670 13378 10044 

P-420/2012,Ielu 
rekonstrukcija Valkas pilsētā 
uzņēmējdarbības 
veicināšanai. 

25.10.2012 EUR 308 406 219877 208368 

P-137/2013, A2/1/13/215 
Projekta "Ūdenssaimniecības 
attīstība Valkas novada 
Lugažu ciemā 2 kārta, 
īstenošanas pabeigšanai" 

22.05.2013 EUR 53 372 48611 46118 

P-136/2013, A2/1/2013/216 
Pašvaldības prioritāra 
investīciju projekta "Vijciema 
kultūras nama, Vijciema 
pagasta mājas aprīkojuma 
un atjaunošanas īstenošanai" 

22.05.2013 EUR 142 287 137065 130036 

P-191/2013 Kohēzijas fonda 
projekta "Ūdenssaimniecības 
projekta pakalpojumu 
attīstība Valkā 2.kārta" 
īstenošanai 

19.06.2013 EUR 532 486 512857 486557 
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P-263/2013 Projekta 
"Vijciema kultūras nama, 
Vijciema pagasta mājas un 
aprīkojuma atjaunošana" 
īstenošanas pabeigšanai 

02.08.2013 EUR 135 267 131966 125284 

P-320/2013 KPFI projekta 
"Publisko teritoriju 
apgaismojuma 
infrastruktūras rekonstrukcija 
Valkas novadā" īstenošanai 

28.08.2013 EUR 62 502 61037 57946 

KPFI projekta (KPFI-
15.2./80) Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana 
J.Cimzes Mūzikas skolā 
īstenošanai P1/2014, 
A2/1/14/19 

24.01.2014 EUR 266 468 153590 146069 

Projekta "Bērnu rotaļu 
laukuma ierīkošana Valkas 
pilsētā" īstenošanai P-
141/2014, A2/1/14/239 

12.05.2014 EUR 62 417 45660 43992 

projekta 'Ūdenssaimniecības 
attīstība Valkas novada 
Ērģemes pagasta Ērģemes 
ciemā" īstenošana P-
179/2014, A2/1/14/313 

21.05.2014 EUR 160486 118672 118672 

Projekta "Ūdenssaimniecības 
attīstības attīstība Valkas 
novada Kārķu pagasta Kārķu 
ciemā, 2.kārta"īstenošana P-
180/2014, A2/1/14/314 

21.05.2014 EUR 51127 43919 43919 

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā autotransporta 
iegādei P-181/2014, 
A2/1/14/315 

21.05.2014 EUR 244322 206734 169146 

Valkas novada izglītības 
iestāžu infrastruktūras un 
materiālās bāzes 
uzlabošanai P-184/2014, 
A2/1/14/316 

21.05.2014 EUR 375434 375434 361530 

dzīves atkritumu Celīši 
rekultivācija Valkas novada 
Vijciema pagastā A2/1/4/378, 
P 225/2014 

17.06.2014 EUR 136 357 44863 44863 

valkas novada prioritāro 
investīciju projektu 
īstenošana P-308/2014, 
A2/1/4/468 

16.07.2014 EUR 74 390 74390 72601 

Valkas novada izglītības 
iestāžu infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes 
sakārtošanai P-309/2014, 
A2/1/14/469 

16.07.2014 EUR 187 728 187728 183122 

Ceļa seguma periodiskā 
uzturēšana Kronvalda un 
Tālavas ielās P-334/204, 
A2/1/14/504 

30.07.2014 EUR 39186 39186 38236 
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kompleksie risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Valkas 
pamatskolā A2/1/14/651, P-
414/2014/ 

11.09.2014 EUR 873 303 403081 403081 

Prioritāro investīciju projektu 
īstenošana A2/1/14/650 

11.09.2014 EUR 91 944 91944 89744 

Gājēju ietves renovācija 
Rīgas un Ausekļa ielās 
A2/1/14/805, P-310/2014 

22.10.2014 EUR 108309 108309 107040 

Kompleksi risinājumi gāzu 
emisijas samazināšanai 
Valkas novada Bērnu - 
jaunatnes sporta skolas 
sporta zālē A2/1/15/28 P-
17/2015 
 

30.01.2015 EUR 392641 211635 211635 

Valkas pamatskolas ēdnīcas 
aprīkojums A2/1/15/47,P-
31/2015 

18.02.2015 EUR 30863 30863 27555 

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Valkā,II kārta A2/1/15/97,P-
56/2015 

18.03.2015 EUR 187575 187287 182631 

Valkas novada prioritāro 
projektu īstenošana 
A2/1/15/212,P-131/2015 

20.05.2015 EUR 84785 84785 84785 

Valkas novada prioritāro 
investīciju projektu 
īstenošanaiA2/1/15/213,P-
132/2015 

20.05.2015 EUR 21217 20050 17952 

Valkas novada prioritāro 
investīciju projektu 
īstenošanaiA2/1/15/214,P-
133/2015 

20.05.2015 EUR 53555 53555 41664 

Valkas novada izglītības 
iestāžu un materiālās bāzes 
uzlabošanai A2/1/15/327,P-
219/2015 

19.05.2015 EUR 330539 330539 330539 

Valkas novada izglītības 
iestāžu un materiālās bāzes 
uzlabošanai A2/1/15/328,P-
220/2015 

19.05.2015 EUR 11090 11090 8638 

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
iegādei A2/1/15/339,P-
267/2015 

22.07.2015 EUR 97810 97810 83329 

Valkas novada centrālās 
bibliotēkas vienkāršotā 
atjaunošana A2/1/15/400,P-
268/2015 

22.07.2015 EUR 80117 80117 80117 

Valkas novada Bērnu 
jaunatnes sporta skolas 
halles vienkāršotā 
atjaunošana a2/1/15/401,P-
269/2015 

22.07.2015 EUR 85494 85494 85494 
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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, p-
384/2015 

14.10.2015 EUR 171459 171459 171459 

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(autobusa) iegādei, 
A2/1/16/14, P-6/2016 

01.01.2016. EUR 43439 0 43439 

Budžeta un finanšu vadībai, 
A2/1/16/15, P-67/2016 
 

27.01.2016. EUR 250000 0 0 

Pašvaldības autonomu 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
(specializētās kravas 
automašīnas ar manipulatoru 
un ziemas darba aprīkojumu) 
iegādei, A2/1/16/13, P-
5/2016 
 

27.01.2016. EUR 221430 0 217001 

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 
 

02.06.2016. EUR 13434 0 10784 

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 
 

02.06.2016. EUR 138048 0 137722 

Pašvaldības autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta 
iegādei, A2/1/16/166, P-
92/2016 
 

02.06.2016. EUR 72672 0 68652 

Valkas novada prioritāro 
investīciju projektu 
("ražošanas ēkas Valkā, 
Varoņu ielā 37A, 39A 
būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība" un 
"sadzīves notekūdeņu sūknis 

02.06.2016. EUR 44904 0 43875 
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ar kabeli ūdensapgādes un 
kanalizācijas nodaļai") 
īstenošanai, A2/1/16/167, P-
93/2016 
 

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 
 

02.06.2016. EUR 64614 0 59075 

Latvijas un Šveicces 
sadarbības programmas 
projekts (Nr.4-7/22) 
"Multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide 
Valkā" īstenošanai, 
A2/1/16/286/P195/2016 
 

26.07.2016. EUR 116595 0 116595 

Valkas novada prioritāro 
investīciju projektu 
īstenošanai, A2/1/16/326, P-
225/2016 

30.08.2016. EUR 55996 0 55996 

Projekta "Investīcijas Valkas 
novada Sociālās aprūpes 
nama infrastruktūrā" 
īstenošanai, A2/1/16/411, P-
301/2016 
 

30.09.2016. EUR 47280 0 47280 

Projekta "Valkas novada 
ceļu, ielu atjaunošana - 
Viestura ielas pārbūve 
Valkas pilsētā" īstenošanai, 
A2/1/16/437, P-314/2016 
 

18.10.2016. EUR 268845 0 248566 

ERAF projekta (Nr. 
3.3.1.0/16/1/02) "Ielu 
pārbūve uzņēmējdarbības 
attīstībai Valkas novadā" 
īstenošanai, A2/1/16/437/, P-
356/2016 
 

30.11.2016. EUR 144428 0 108098 

Prioritārā investīciju projekta 
"Parka iela (posmā no Meža 
ielas līdz varoņu ielai Valkā) " 
īstenošanai, A2/1/16/487, P-
356/2016 
 

30.11.2016. EUR 34188 0 34188 

Projekta "Valkas novada 
ceļu, ielu atjaunošanai - 
Parka ielā (posmā no Meža 
ielas līdz Varoņu ielai, 
Valkā)" īstenošanai, 
A2/1/16/496, P-364/2016 
 

08.12.2016. EUR 102564 0 84663 

Kopā x x 26299056 12027928 12690150 
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2016.gada beigās aizņēmumu kopējā summa sastāda 12690150 EUR. Atbilstoši 

maksājuma grafikam pārskata perioda beigās aizņēmumi tiek sadalīti ilgtermiņa un īstermiņa 

daļās.  

2016. gadā saņemti aizņēmumi par kopējo summu 1529607 EUR un veikta 

aizņēmumu pamatsummas atmaksa 867146 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. 

  

Pašvaldības zembilancē uzrādīti privātpersonām izsniegtie galvojumi studiju kredītiem 

un pašvaldības kapitālsabiedrībai izsniegtie galvojumi kapitālo ieguldījumu veikšanai. Visi 

galvojumi ir izvērtēti domes sēdēs, atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par 

galvojumu piešķiršanu. 2016. gadā izsniegts viens galvojums studiju kredītam. 

Atlikumi salīdzināti ar kredītiestādēm, kurās sniegti galvojumi. 
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2.7. 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 2016.gadā 

samazinājušies par 24572 EUR. 

                                                                                                                           17.tabula  

Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

 

Aktīvs Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 

gada 
sākumu 

Izmaiņa
s 

EUR 
( +, - ) 

Izmaiņa
s 
% 

 Ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi – kopā 

3212702 3237274 -24572 -1 

Līdzdalība radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā un 
vērtības samazinājums 
radniecīgo kapitālsabiedrību 
kapitālā 

1121040 1110040 +11000 1 

Līdzdalība asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālā un 
vērtības samazinājums asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālā  

2008621 2008621 0 0 

Pārējie ilgtermiņa finanšu 
ieguldījumi 

83041 118613 -35572 -30 

 
 

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

  18.tabula  

 
 

 
 

Kapitālsabiedrība
s nosaukums 

 
 

Reģistrācijas 
Nr. 

 
Ieguldījum
a uzskaites 
vērtība uz 

31.12. 
2015. 

 
Iegul-

dījums 
2016. 
gadā 

 

 
Izslēgts 

2016. 
gadā 

 

Ieguldī-
juma 

uzskaite
s 

vērtība 
uz 

31.12. 
2016. 

Līdzd
a-lība 

% 

 „Valkas 
Namsaimnieks” 
SIA 

44103055060 1110040 11000 0 1121040 100 

ZAAO SIA 44103015509 83042 0 -1 83041 4.34 

„Enefit Power 
&Heat Valka” SIA 

44103024234 35571 0 -35571 0 0 

„Vidzemes 
slimnīca” SIA 

40003258333 
 

2008621 0 0 2008621 25.26 

 
Valkas novada domei komercreģistrā uz 31.12.2016. ir reģistrēts viens 100 % 

pašvaldības uzņēmums SIA „Valkas Namsaimnieks”. 
2016.gadu SIA „Valkas namsaimnieks” ir pabeidzis ar peļņu 8742 EUR, kā arī pašu 

kapitāls ir pieaudzis par 25620 EUR, tāpēc izvērtējot, ieguldījums atzīts pilnā apmērā. 
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Pamatojoties uz Valkas novada domes lēmumu, SIA „Valkas Namsaimnieks” 

pamatkapitālā 2016.gadā ieguldīts naudas ieguldījums 11000 EUR. 

Pārskata gadā samazinājumu veido SIA “Enefit Power &Heat Valka” ieguldījuma 

35571 EUR izslēgšana no uzskaites.  

Izvērtējot līdzdalības nozīmi SIA “Enefit Power &Heat Valka” pamatkapitālā, 

2016.gadā Valkas novada dome pieņēma lēmumu pārdot SIA “Enefit Power &Heat Valka” 

kapitāldaļas. Tika noslēgts līgums par kapitāldaļu pārdošanu Enefit Taastuvenergia 

Osauhing par 131000 EUR. SIA “Enefit Power &Heat Valka” īpašnieku reģistrācijas maiņa 

LV Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 30.12.2016. 

 
 

2.8. Kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekme 
 
Pašvaldība ir izvērtējusi kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības 

budžetu nākotnē un neplāno turpmākajos trīs gados veikt ieguldījumus. 

2016.gadu „Valkas namsaimnieks” SIA ir pabeidzis ar pozitīvu darbības rezultātu. 

Likviditātes seguma koeficents 2016.gadā ir virs 1, bet salīdzinoši ar 2015.gadu ir 

samazinājies par 0.01, 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. 
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2.9. Paveiktie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 
 

Uzsākts darbs pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu 

konkursam. Ir izstrādāti tehniskie projekti pieciem novadā prioritāri pārbūvējamiem 

grantsceļiem, un izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšana. ELFLA līdzfinansēta projekta 

"Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve" ietvaros plānots 2017.gadā veikt 

sekojošu ceļu pārbūvi: 1.  "Pedele - Ķeizarpurvs" ceļa pārbūve, Valkas pagasts, 2. "Tūži - 

Stimperi" ceļa pārbūve, Kārķu pagasts, 3. "Arnieki - Meiši" ceļa pārbūve, Valkas pagasts, 4. 

"Priedītes - Vīciepi" ceļa pārbūve, Kārķu pagasts, 5. "Akmentiņi - Liepkalni" ceļa pārbūve, 

Vijciema pagasts. Ar šīs programmas līdzfinansējumu plānots pārbūvēt grants seguma 

autoceļus, prioritāri, kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu 

novada pagastu teritorijās. Kopējais plānotais finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei 

programmēšanas periodā no 2014-2020 gadam ir 1,07 milj. EUR (tai skaitā 90% ES 

finansējums un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums). 

Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Valkā, III kārta” ietvaros plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās 

Valkas pilsētas ielās (Smilšu, Ceriņu, Kūru, Ērģemes, Poruka, Merķeļa, Domes bulvāris, 

Zvaigžņu, Strautu iela pieslēguma trases izbūve pa pļavu), kas atrodas uz pašvaldībai 

piederošas zemes. 2016. gadā plānots veikt tehnisko projektu izstrādi, kas sevī ietver 

projekta teritorijas topogrāfisko uzmērījumu veikšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī 

ekspertīzes veikšanu izstrādātām tehniskam projektam. Būvdarbus paredzēts veikt 

2017./2018.g. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 497 400, no kurām sastāda 

Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 74 610 (15%) apmērā. Kohēzijas fonda 

līdzfinansējums sastāda EUR 422 790 (75%) no attiecināmām izmaksām.  

 

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 “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības 

attīstībai” ietvaros ir veikta Meža ielas pārbūve un Parka ielas seguma atjaunošana (1.kārta) 

un nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju atjaunošanas, bet 2018.gadā ir plānota Tālavas 

ielas posmā no Parka ielas uz Valkas robežu pārbūve.  

 

Uzsākta Darbība 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). Vēl projekta ietvaros 2017. un 

2018.gadā tiks veikta jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība un 

teritorijas labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta 

plānotās kopējās izmaksas 3 580 950,30 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3 193 179,35 

EUR un neattiecināmās izmaksas 387 770,95. EUR. 2 599 996,15 EUR ir ERAF 

finansējums, 143 693,07 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes 

līdzfinansējums 449 490,13 EUR attiecināmajām izmaksām un 387 770,95. EUR 

neattiecināmajām izmaksām.  

 

Realizēts projekts “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”, kas ir 

LATVIJAS UN ŠVEICES SADARBĪBAS PROGRAMMAS „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
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attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu 

centru izveide” apakšprojekts, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 

(JSPA). Projekta vispārējais mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu Valkas novadā. 

Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide būtiski uzlabotu Valkas novada 

piedāvājumu klāstu, jauniešiem brīvajā laikā būs sniegta iespēja līdzdarboties, izglītoties vai 

vienkārši atpūsties, un tas viss būs iespējams vienā ēkā. Iespēja tikties ar sociālajiem 

pedagogiem, pārnakšņot hostelī, ja ir radušās problēmas mājā, vai vienkārši, ja nav citu 

iespēju, kur palikt pēc pasākumiem. Projekta ietvaros ir plānots izvedot Jauniešu iniciatīvu 

centru Valkas pilsētā, restaurējot un atjauninot bijušās Valkas telegrāfa telpas, pielāgot šīs 

telpas jauniešu iniciatīvu centra vajadzībām, sakārtojot telpas 299,9 m2 platībā, izveidot 

pandusu pie galvenās ieejas, iegādāties aprīkojumu centra vajadzībām, kas nepieciešamas 

centra darbības nodrošināšanai, un nodrošināt centra ilgtspējīgu darbību. Pašvaldībai tiešā 

sadarbība, realizējot projektu, ir ar JSPA. Projekta realizācijas termiņš ir no 2015.gada 30. 

novembra līdz 2016.gada 31.decembrim. Kopējais pieejamais finansējums ir 137 328,59 

EUR, pašvaldības līdzfinansējums ir 34 658,42 EUR.  

 

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, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus 

īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā. Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar 

pašvaldībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta 

īstenošanas laiks no 2016. līdz 2018.gadam. Trīs gadu periodā Valkas pašvaldība plāno 

iesaistīt projektā 32 mērķa grupas jauniešus, kopējais pieejamais finansējums 50 054,40 

EUR.  

 

Sadarbībā ar novada biedrībām un uzņēmējiem īstenoti vairāki projekti LEADER 

programmai brīvā laika pavadīšanas, kultūras mantojuma saglabāšanas, vides 

labiekārtošanas, sociālās un uzņēmējdarbības jomās, piesaistot ELFLA finansējumu.  
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3. Komunikācija ar sabiedrību 

Pārskata periodā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar 

informāciju par aktualitātēm novadā un domē pieņemtajiem lēmumiem. 2016.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. 

2016.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. Informācijas meklēšanai izveidots 

meklēšanas lodziņš. Tāpat kā iepriekšējā mājas lapā, arī šajā ir sadaļas – Pašvaldība, 

Kultūra, Izglītība, Sports, Uzņēmējiem un Jaunatne, no jauna ir izveidotas sadaļas – Novads 

un Sabiedrība. Sadaļā Novads interesenti var uzzināt īsu informāciju par novadu, no jauna 

izveidota Vēstures sadaļa, kura arvien tiek papildināta ar jauniem rakstiem, kas atspoguļo 

Valkas novada vēsturi. Sadaļā Sabiedrība tiek publicēta dažāda informācija, atsevišķi 

izdalītas Veselības un Sociālo lietu tēmas. Ir izstrādāta ar lapas mobilā versija. Arī jaunajā 

lapā iedzīvotāji var uzdot jautājumus domes speciālistiem, kuri atbildes sagatavo piecu darba 

dienu laikā. No jauna ir izveidota interaktīvā karte, kurā iedzīvotāji var informēt par 

nekārtībām Valkas novadā. Jaunajā lapā iedzīvotājiem ir iespēja nosūtīt ekartītes. Tāpat 

izveidota aptauja, kur katru mēnesi tiek uzdots viens jautājums ar dažādiem atbilžu 

variantiem. No jaunās 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. 

2016.gadā dome noslēdza līgumu ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu, 

pilsētas pasākumu filmēšanu, 2 – 3 sižetu sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas 

novadu pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. Lielākajiem novada pasākumiem 2016.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. 

 

 

http://www.valka.lv/
http://www.valka.lv/
http://www.ziemellatvija.lv/
http://www.valka24.lv/
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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 2016.gadā veiktajām pārbaudēm, pēc kuru 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.  

Galvenie pārbaužu temati:  

 Inventarizāciju rezultātu par 2015.pārskata gadu - par stingrās uzskaites veidlapām 

(biļetēm, darījumu apliecinošām kvītīm), krājumu, 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; 

Veikta pašvaldības nekustamo īpašumu datu salīdzināšana ar Valsts zemes dienesta 

datiem; 

 Izstrādāta un ieviesta pašvaldības funkciju nodrošināšanai iegādātās degvielas iegādes 

un izlietojuma norakstīšanas vienota kārtība; 

 Veikta pašvaldības iestādēs un nodaļās lietošanā esošo kases aparātu tehnisko datu 

izvērtēšana un atbilstība normatīvo aktu prasībām; 

 Darba laika uzskaite novada domes administrācijas, nodaļu un iestāžu darbiniekiem, 

kuru lietošanā darba pienākumu veikšanai ir transportlīdzeklis, par periodu 01.09.2015. 

– 30.03.2016. 

 Stingrās uzskaites veidlapu – biļešu un darījumu apliecinošo kvīšu lietošana, uzskaite un 

atskaite par periodu 01.09.2015. – 30.03.2016. 

 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. 
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5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā 

5.1. Kultūra 

2016. gads Valkas novada kultūras dzīves attīstībā turpināja pozicionēties ar 

norisēm, kas stiprina, uztur, un no jauna rada, kopējas novada kultūras nacionālās vērtības. 

Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa plānojot savu darbību, 

tika noteiktas prioritātes, pamatojoties uz kurām izvirzīti konkrēti uzdevumi. To veikšanai tika 

pakārtota arī nodaļas darbība budžeta gada ietvaros.  

Novada kultūras iestādes – tautas nami, kultūras nams veidoja un piedāvāja 

iedzīvotājiem dažādus kultūras pasākumus (ap trīsi simti), kuri bija strukturēti dažādu 

auditoriju kultūras interešu apmierināšanai.    

Ar 2016. gada 1. septembri visi novada bērnu un jaunatnes amatiermākslas kolektīvi 

juridiski pārgāja Bērnu un jauniešu centra “MICE” pārziņā.  

Valkas novada kultūras iestādēs turpināja darboties amatiermākslas kolektīvi, 

kopskaitā trīsdesmit seši (tajā skaitā Dziesmusvētku tradīciju procesa uzturētāji - 22). 

Nenovērtējams ir to ieguldījums novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar saviem 

iestudējumiem un koncertprogrammām tie piedalījušies novada, reģiona un starptautiskajos 

pasākumos. 

Valkas novadā turpināja pasākumus (“Baltā galdauta svētki”, Valsts lielformāta 

karoga pacelšana) kopumu, kas veltīti Latvijas valsts simtgadei, lai tie kulminētu Valkā 2017. 

gadā atzīmējot Latviešu Pagaidu Nacionālā padomes un pieņemto deklarāciju “Ārvalstīm un 

tautām” simtgadi, kas būtībā ir pirmais dokuments idejai par Latvijas valstiskumu. 

Dziesmu un deju svētku dalībnieku kustības ilgtspējas nodrošināšanai notika koru, 

vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu un amatierteātru skates. Turpinājās arī 

netradicionālo deju kopu izvērtēšana koncertā-skatē.  

Novada deju kolektīvu vadītāji piedalījās Latvijas Nacionālais kultūras centra 

sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru rīkotajā profesionālās pilnveides kursos „Radošā 

vasara” Ogrē. Deju kolektīvu vadītāji kursu laikā aktīvi piedalījās meistarklasēs, teorētiskās 

un praktiskās nodarbībās un diskusijās.  

Lai bagātinātu Valkas novada kultūras dzīvi, šīs nozares iestāžu darbinieki kopumā 

2016. gadā ar projektu un atbalstītāju palīdzību piesaistīja papildus novada kultūras norišu 

budžetam ap 37987,50 €. 

Mūsu novadam sekmīgi turpinājās sadarbība ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, 

kas 2016. gadā kulminējas ar Vislatvijas tautas muzikantu svētkiem un lieluzvedumu 

“Uzrausim danci Valkā!” Valkas brīvdabas estrādē.  

Novadā notikuši vairāki profesionālās mūzikas koncerti ar VKKF atbalstu. 

 

2014. gada 26.jūnijā, Valkas novada dome apstiprināja nolikumu par Jāņa Cimzes 

balvas nodibināšanu. Nolikumā teikts: „Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada 

pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un 

izglītošanā…” 

Balvas piešķiršanas komisija, izskatot izvirzītos pretendentus balvai, nolēma to 2016. 

gadā piešķirt – Valkas ģimnāzijas sociālo zinību, ģeogrāfijas un ekonomikas skolotājai 

Guntrai Gaidlazdai. 

 

Valkas Novadpētniecības muzeja dārzā svinīgo pasākumu kuplināja grupa “RŪNAS” 

ar programmu “Tautiskie raksti”. 

Kultūrizglītības jomā realizējām, 2014. gadā aizsākto tradīciju, “Jāņa Cimzes Valkas 

rudens lasījumus”. 2016. gada tēma „Mūsu skola. Izglītība šodien, rīt un nākotnē”. Lasījumā 

piedalījās ar savām pārdomām Anita Skalberga – Dr. paed. Tēma “Kā iesākt mācību 

stundu”, Zaiga Pūce - Biedrības Ascendum vadītāja. Tēma “Kultūrizglītība Latvijā” un Iveta 

Ratinīka - Āgenskalna Valsts ģimnāzijā skolotāja, dzejniece un literatūrzinātniece. Tēma 
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“Literatūras mācību priekšmetu saturs un tā apguves problēmjautājumi Izglītības likuma 

grozījumu un laikmetīgo aktualitāšu kontekstā.” 

Lasījumus kuplinās Rīgas Kultūras centra "Iļģuciems" kapela "Hāgenskalna 

muzikanti". 

2015. gadā Valkas novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Kultūras akadēmiju 

(LKA). 2016. gada maijā LKA mācību spēki kopā ar 30 studentu lielu grupu veica pirmo 

lielāko kultūras aptauju Valkas novadā. Aptaujas rezultāti veido daļu no Valkas novada 

kultūras plāna. 

Valkas novada kultūras iestāžu darbiniekiem kultūrizglītības pilnveides procesā notika četri 

apmācību semināri Valkā, kā arī pieredzes apmaiņas braucieni uz Alūksnes, Cēsu un Tartu 

kultūras un mākslas iestādēm.  

 

Valkas novadpētniecības muzejs 
 

Valkas novadpētniecības muzeja darbs 2016.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) Turpināt darbu pie muzeja krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošanas; 

2) Turpināt veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju 

krājuma kopkatalogā; 

3) Muzeja ekspozīcijas zāles atjaunošana; 

4) Ekspozīcijas „Valka – Latvijas neatkarības idejas šūpulis” iekārtošana 1.kārta; 

5) Nodrošināt informāciju par muzeju un tā piedāvājumu internetā arī svešvalodās; 

6) Palielināt atalgojumu un nodrošināt labus darba apstākļus muzeja darbiniekiem. 

 

 

Krājuma darbs 

Muzeja krājumā (uz 2016.gada 31. decembri) glabājas 47 625 vienības. Pārskata 

gadā muzeja krājums palielinājies par 368 vienībām. 

Veikta visu jauniegūto muzeālo priekšmetu uzskaite un signēšana, uzrakstītas 

jauniegūto krājuma materiālu uzskaites kartītes un tās iekļautas tematiskās uzskaites 

kartotēkā. Izveidotas jaunas 50 zinātniskā apraksta kartītes. 

 Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu 2016.gadā restaurēts viens muzeja 

krājuma priekšmets – E.Puķīša Lāčplēša Kara ordeņa 3.šķiras diploms. Uzsākta Valkas 

pilsētas valdes rakstāmgalda (1904.-1910.) restaurācija. 

  Nacionālajā muzeju krājuma Kopkatalogā pārskata periodā ievadīti informācijas dati 

par 369 muzeja priekšmetiem, digitalizēti 396 priekšmeti.  

  Atskaites periodā izmantota 3011 muzeja krājuma vienība. No tām muzeja 

ekspozīcijā un izstādēs eksponētas - 1080, deponētas – 99, izmantotas pētnieciskam un 

izglītojošam darbam – 1832 krājuma vienības. 

Turpināta muzeja krājuma priekšmetu vecā iesaiņojuma (mapes, aploksnes, kastes 

u.tml.) nomaiņa pret jaunu bezskābes iesaiņojumu. 

 

  Nav izdevies atrisināt jautājumu par papildus telpu piešķiršanu muzeja krājuma 

glabāšanai. 

 

Pētniecības darbs 



39 

 

  Atbilstoši muzeja pētniecības darba politikai, 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 - veikta avotu izpēte citos muzejos un Valsts 

Vēstures arhīvā.  

  Turpināta padomju deportācijās cietušo Valkas novada iedzīvotāju atmiņu stāstu 

pierakstīšana, kopā ar Latvijas Politiski represēto apvienības Valkas nodaļu izdota grāmata 

“Gail ogles atmiņu pavardā”. 

Turpināts iesāktais darbs pie pētniecības tēmām „Vidzemes draudzes skolu skolotāju 

seminārs un tā audzēkņu kultūrizglītojošā darbība”, ”Jānis Cimze – kultūrnācijas veidotājs” 

(materiāli grāmatai A.Ikšelis, L.Drubiņa “Ideālisma vietā”), „Valkas novada skolu vēsture 

18.gs. – 20.gs.”, “Sadzīve, ģimene, skola padomju gados 1950. – 1990.”. 

Sagatavoti 3 izstāžu plāni un 1 izglītojošo programmu scenārijs. 

 

Ekspozīciju un izstāžu darbs 

  Pārskata periodā muzejā eksponētas 9 izstādes, no tām 6 atklātas pārskata periodā. 

5 izstādes sagatavotas, izmantojot muzeja krājumu. Ārpus muzeja eksponētas 5 izstādes.  

 Uzsākts darbs (1.kārta) pie pastāvīgās ekspozīcijas „Valka – Latvijas neatkarības 

idejas šūpulis” izveides muzejā (SIA MF7). Ekspozīcijas izveidi finansiāli atbalstījusi Kultūras 

ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Valkas novada dome.  

 

Komunikācija ar sabiedrību 

  Atskaites periodā muzejs apmeklētājiem bijis pieejams 2050 stundas gadā, no tām 

514 stundas ārpus regulārā darba laika. Tūrisma sezonā (15. maijs – 30.septembris) tika 

nodrošināta muzeja pieejamība arī sestdienās un svētdienās. 

  Muzeja apmeklējumu skaits 2016.gadā – 5050. 

   Muzejs piedāvājis 10 muzejpedagoģiskās programmas, tās novadītas 42 reizes, 

kopējais dalībnieku skaits – 1566.  

  Pārskata gadā muzejā norisinājās 7 tematiskie pasākumi, kas piesaistīja muzejam 

dažādas mērķauditoriju grupas. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 2016.gadā muzejā uzsākta 

jauna tradīcija – katru gadu 4.maijā svinēt Baltā galdauta svētkus. 

Muzejs aktīvi iekļāvās Starptautiskās Muzeju nakts - 2016 pasākumu organizēšanā, 

piedāvājot apmeklētājiem pasākumu „Ieskaties novadā!” Pasākuma laikā apmeklētājiem 

muzejs piedāvāja muzeja krājuma priekšmetu izstādes, dažādas radošās darbnīcas, teātra 

izrādes un džeza mūzikas koncertu. 

  

  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.  

  Sabiedrības viedokļa izzināšanai pārskata periodā veikta aptauja Valkas novada 

mājas lapā ar mērķi izpētīt iedzīvotāju apmierinātību ar muzeja piedāvājumu Muzeju naktī – 

2016. Iegūtie rezultāti tiks ņemti vērā izstrādājot muzeja darbības turpmāko programmu. 

 

Saimnieciskais darbs 

  Pārskata periodā veikta muzeja ekspozīcijas zāles atjaunošana (Valkas novada 

dome). 

  Regulāri kopta un uzturēta muzeja teritorija.  

 

http://www.muzejs.valka.lv/
http://www.muzeji.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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2017.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) Iekārtot un atklāt muzeja pastāvīgo ekspozīciju „Valka – Latvijas neatkarības 

idejas šūpulis”;  

4) Palielināt atalgojumu muzeja darbiniekiem. 

 

 
Valkas novada Centrālā bibliotēka 

 

Bibliotēkai 2016.gada aprīlī atkārtoti piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss. 

Iepriekšējās akreditācijas (2010.g.) ieteikumi  izpildīti – ievērojami uzlabota krājuma kvalitāte, 

atjaunots krājums bērniem, izstrādāta  jauna tīmekļa vietne un  veikts remonts bērnu 

literatūras nodaļā. 

  

Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma avoti: Valkas novada pašvaldības piešķirtais 

pamatbudžets, bibliotēkas maksas pakalpojumi, ziedojumi, Valsts Kultūrkapitāla fonda 

piešķīrums, Smiltenes un Strenču novadu pašvaldību piešķīrums reģiona galvenās 

bibliotēkas funkciju veikšanai šajos novados.  

 

 2016.g. 

Kopā (EUR) 134387 

Pašvaldības finansējums 128044 

Citi ieņēmumi: 6343 

t. sk. maksas pakalpojumi 885 

t. sk. ziedojumi un 
dāvinājumi 

15 

t. sk. VKKF finansējums 770 

t. sk. citi piešķīrumi 4673 

 
Personāls 

Kopējais darbinieku skaits - 12, no tiem bibliotekāro darbinieku skaits – 11. Viens 

tehniskais darbinieks - apkopēja. Visi strādā uz pilnu slodzi. Darbinieku skaits nav mainījies 

un personāla mainība nav notikusi. 

 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji 

  
2016.g. 

 
% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1552 +7% 

t. sk. bērni 479 +0.6% 

Fiziskais apmeklējums 29873 +9% 

t. sk. bērni 12243 +32% 

Virtuālais apmeklējums 40121 +315% 

Sociālo tīklu 
apmeklējums (skatījumi) 

9403 +1116% 

Izsniegums kopā 52761 +7% 

t. sk. grāmatas 26176 +6% 

t. sk. periodiskie 
izdevumi 

24230 +2% 

t. sk. bērniem 9065 +3% 
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Lietotāji % no iedz. 
skaita apkalpes zonā 

29 +3% 

 
 
Salīdzinot ar 2015.gadu noticis visu pamatrādītāju kāpums: lietotāju skaits 

palielinājies par 113 jeb 7%, apmeklējumu skaita pieaugums 2737 jeb 9%, bet izsniegums 

palielinājies par 3874 vienībām jeb 7%. Grāmatas izsniegtas vairāk nekā periodiskie 

izdevumi. Rādītāju pieaugums skaidrojams galvenokārt ar to, ka pārskata gadā bibliotēka 

strādāja ierastā laikā un vietā visa gada garumā, kas 2015.gadā nebija iespējams Bērnu 

literatūras nodaļas remonta dēļ. 

 

Tematiskie pasākumi 

Atskaites periodā organizēti 70 tematiskie pasākumi, izliktas 74 izstādes. Notikušas 

vairākas tikšanās ar grāmatu autoriem: aprīlī ar dzejnieku Egīlu Dambi, augustā ar ceļotāju 

un grāmatas “Pakistāna aiz priekškara” autoru Aināru Kadišu, decembrī grāmatas „Ikdienas 

dzīve Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas laikā 1941-1945” atvēršana un tikšanās ar vienu 

no autoriem - Juri Pavloviču. Īpaši kupli apmeklēts septembrī bija pasākums ar grāmatas 

“Latvietes karma” autori Intu Blūmu un jūnijā ar valcēnieti, grāmatas “Sagūstītās atmiņas. 

Valkai-730” autoru Aivaru Ikšeli. Septembrī “Valkas novada Dzejas diena”, līdzīgi kā 

iepriekšējā gadā, tika veltīta kādam novadniekam. Šoreiz tā bija dzejniece Anita Anitīna, 

kurai pavasarī tika svinēta apaļa jubileja. Otrajā Valkas novada dzejas dienā ar savu daiļradi 

klātesošos priecēja dzejnieki Daina Sirmā, Andris Ogriņš, Anita Anitīna, Ruta Štelmahere un 

Toms Treibergs. 

 
 

 Krājuma rādītāji: 

 

2016.g. 

% 
salīdzinot 

ar iepr. 
gadu 

Jaunieguvumi 2529 +21% 

Grāmatas 1341 +21% 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 281 +18% 

t. sk. bērniem 319 +36% 

Izslēgtie dokumenti 2279 -157% 

Krājuma kopskaits uz 
01.01.2017. 

35879 +0,7% 

Grāmatu krājuma 
apgrozība 

0,79 +10% 

Periodisko izdevumu 
apgrozība 

12,39 -121% 

Kopējā krājuma apgrozība 1.47 +7% 

 
Krājuma attīstība ir ar pozitīvu dinamiku. Tas sasniegts, pateicoties ievērojamam 

finansējuma palielinājumam un prioritāšu izvērtēšanai. 2016.gadā jaunieguvumi sastāda 7% 

no kopējā krājuma. Iepirkti 1934 resursi (77%), dāvinājumos saņemti 572 resursi (23%). 

 

Novadpētniecības darbs 

Aizvadītajā gadā tradicionāli turpinājies darbs novada kultūras un vēstures liecību 

apzināšanā. Galvenie virzieni novadpētniecības darbā saistīti ar vietējās vēstures materiālu 

vākšanu, sistematizēšanu, saglabāšanu un informācijas sniegšanu interesentiem, kā arī 

sabiedrības iesaistīšanu novada pētniecībā. Prioritātes: ar novadu saistītu materiālu 

popularizēšana ikmēneša izstādēs, kā arī informācijas ievietošana bibliotēkas mājas lapā un 

novadpētniecības datubāzē, kur tā pieejama ikvienam interesentam. 
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Apgūtas iemaņas “Darbs ar digitālo objektu pārvaldības sistēmu DOM”. Rezultātā LNB 

digitālajam krājumam pievienoti elektroniskā formāta Valkas pašvaldību izdevums “Valkas 

Novada Vēstis”. 

Novadpētniecības stendā izliktas 11 izstādes. Pie interesantākajām varētu minēt: “Mēs 

nākam no Valkas” – par 1981.gada astoto klašu beidzējiem un viņu tālākajiem ceļiem. 

Apmeklētāju uzmanību piesaistīja izstāde “Stāsta vēsture. Valkas bērnudārzi”. Kultūras nama 

rīkotajā Valkas novada mazo vokālistu konkursā, kura moto bija Artura Gobas dzejas rindas “Zils 

ziediņš nāk sauli turpināt”, bibliotēkas veidotajā izstādē varēja aplūkot novadnieka sarakstītās 

grāmatas. Jāņa Rauskas grāmatu apgādam veltītajā izstādē bija skatāmi materiāli un grāmatas 

no novadpētniecības krājuma, kā arī 30 izdevumi no Valkas novadpētniecības muzeja 

krājumiem. Izstāde “Te es esmu” tika veltīta pilsētas dzejniecei Anitai Anitīnai skaistajā dzīves 

jubilejā. 

 
 
Projekti 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs 
Finansējuma 
apjoms (eur) 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Meklē un atrodi 
jaunākajā 
latviešu 
literatūrā 

VKKF 450 Mērķis - sniegt zināšanas reģiona 
bibliotekāriem un pedagogiem par 
tendencēm jaunākajā latviešu 
oriģinālliteratūrā; sekmēt 
bibliotekāru spēju orientēties un 
analizēt mūsdienu autoru jaunākā 
devumu. Literatūrzinātniece Lita 
Silova trīs dienu lekciju ciklā 
iepazīstināja ar jaunumiem dzejā, 
prozā un dramaturģijā.  

Otrās Valkas 
novada Dzejas 
dienas 

VKKF 320 Turpināt tradīciju-rīkot Valkas 
novada Dzejas dienas, lai ne tikai 
popularizētu un veicinātu vietējās 
sabiedrības zināšanas par jau 
atpazīstamiem dzejniekiem (V. 
Krile) Valkas novadniekiem, bet arī 
izceltu latviešu jauno autoru 
devumu dzejas kopainā.  
Piedalījās dzejnieki T. Treibergs, 
A. Ogriņš, D. Sirmā, R. Štelmahere 

 
 
 
 
 
 
Bibliotēkas aprīkojums 

 Darbiniekiem 
(skaits) 

Lietotājiem (skaits) 

Datori 13 11 

Multifunkcionālās 
iekārtas 

1 3 

Printeri 3 1 

Kopēšanas 
iekārtas 

1 1 

Skeneri (svītrkodu 
nolasīšanai) 

3  

Citas iekārtas 
1 laminētājs 

1 telelupa 
  1 televizors 
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5.2 Sports 

2016. gads ir aizritējis piesātināts ar sporta pasākumiem. Visskaļāk sevi ir pieteicis 

«Neiespējamais skrējiens», kas arī bija vislielākais un organizēšanas ziņā vissarežģītākais 

sporta pasākums, bet par spīti tam trasē kopā devās 83 sportisti, un vēl aptuveni 100 

sportisti veica veselības distanci. Šāda pasākuma organizēšana nebija iedomāja bez 

apkārtējo palīdzības – Valkas novada domes darbinieki, sporta organizatori, Lugažu muižas 

darbinieki, policija, zemessardze un vairāk nekā divdesmit brīvprātīgie, kā arī Valkas pilsētas 

kultūras nams un tā darbinieki. 

 

“Neiespējamais skrējiens” par godu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes izveidei Valkā 1917.gadā 
          (8.attēls) 

 

 

Ērģemē turpina attīstīties petanks un šogad ērģemieši piedzīvoja debiju Baltijas 

kausā trijnieku komandām. Jāatzīmē, ka mūsu sportisti izcīnīja vienu uzvaru un pēdējie 

nepalika. 

Kārķu pagastā jau otru gadu notika zemledus makšķerēšanas sacensības «Badīgais 

Cepša ķīsis Nr.2», kurā šogad piedalījās 48 dalībnieki. Tika sarīkota arī foto orientēšanās ar 

transportlīdzekļiem pa Kārķu pagasta teritoriju. Visvairāk apmeklētie pasākumi bija festivāls 

«Ak, cik smeķīgs» un Kārķu pagasta sporta spēles attiecīgi ar 107 un 100 pasākuma 

dalībniekiem. 

Vijciema pagastā lielākie aizvadītā gada pasākumi ir pagasta ziemas sporta diena un 

pagasta sporta svētki augustā, kā arī Valkas novada rudens sporta spēles Vijciema sporta 

hallē. 

Zvārtavas pagasta sporta organizators sadarbojas ar Ozolu pamatskolas kolektīvu, 

noorganizējot sporta spēles bērniem, kopā ar vecākiem. 

Valkas pagastā aizvadītajā gadā visvairāk apmeklētais sporta pasākums ir 

15.pagasta sporta spēles. Aizvien populārāks kļūst sacensību seriāls «Valkas četrcīņa», kurā 

aizvadītajā gadā startēja dalībnieki no Balviem, Siguldas, Valmieras, Smiltenes, Cēsīm, 

Mazsalacas, Rīgas un kaimiņvalsts Igaunijas. Visvairāk dalībnieki startēja 2.posmā, proti, 

šosejas riteņbraukšanā – 145 dalībnieki. Jāatzīmē fakts, ka pagājušajā gadā pa ilgiem 

laikiem Valkas četrcīņā pilnvērtīgi notika visi četri posmi, ieskaitot distanču slēpošanu. 

Aizvadītajā gadā tika sagatavota trase un 5.martā notika slēpošanas sacensības, kā arī 

novadā kopā bija 3 slidotavas – Valkā uz Volejbola kluba laukuma, Vijciemā un Ērģemē. 

Tāpat arī skriešanas seriāls «Optimists» turpina pulcēt ievērojamu dalībnieku skaitu. 

Visvairāk dalībnieku piedalījās pavasarī – 506 un kopā reģistrēti 1945 starti. 
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Ar kaimiņpilsētas Valga kolēģiem veiksmīga sadarbība noritēja tādos pasākumos kā: 

«Latvijas – Igaunijas skrējiens», «Robežtirgus strītbola turnīrs» skrējiens «Valga – Valka», 

Pedeles laivu rallijs, kā arī starptautiskais turnīrs jaunajiem futbolistiem «Valkas – Valgas 

kauss futbolā». Pagājušajā gadā spējām panākt, ka starptautiskajā turnīrā kopumā piedalījās 

12 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Beļģijas un Izraēlas. 

Kā jaunums šogad arī jāuzsver Zolītes dižsvētku turnīrs, kurā divu dienu laikā startēja 

188 dalībnieki, to skaitā divdesmit dalībnieki no Valkas novada. Sadarbojoties ar volejbola 

klubu «Valka», tika noorganizēts novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem, un vasarā 

ikviens varēja piedalīties novada pludmales volejbola tūrē gandrīz visā novadā. 

Sadarbojoties ar florbola klubu «Valka», noorganizējām novada atklāto čempionātu 

florbolā un vasarā devām iespēju ikvienam spēles cienītājam uz mini laukumiem piedalīties 

florbola turnīrā «Vasaras kauss». 

Sadarbībā ar badmintona klubu «Lotos», kopīgi tika noorganizēts novada čempionāts 

badmintonā, kurā piedalījās arī spēlētāji no Igaunijas. 

Kopumā var teikt, ka sports novadā attīstās ļoti strauji un ir cilvēki, kas patiešām 

novērtē mūsu ieguldīto darbu un palīdz ar padomu. Arī no citiem novadiem saņemti atzinīgi 

vārdi, ka pilsēta ir maza, bet pasākumi sagatavoti labā līmenī, to arī pierāda fakts, ka mūsu 

pasākumus apmeklē ļoti kupls skaits cilvēku no citiem novadiem.  

Jaunatnes jomā aizvadītais gads ir bijis pārmaiņu pilns, un līdz ar gada beigām un 

jaunā gada sākumu tika atklāts Valkas novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas «Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos 

vai mazattīstītos Latvijas reģionos» aktivitātes «Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru 

izveide» ietvaros. Centrs ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem saturīgi 

pavadīt brīvo laiku, īstenot savas iniciatīvas un neformālus pasākumus. Jauniešu centrs 

veicina dažāda vecuma jaunatnes integrāciju, savstarpēju sapratni, neformālās izglītības 

attīstību, kā arī radošu darbību un kultūras attīstību jauniešu vidū. Valkas Jauniešu birojā 

gada griezumā notikuši dažādi turnīri - galda tenisā, novusā, UNO kāršu spēlē, strītbola 

turnīri, kā arī tika organizēti tematiskie vakari – Valentīndienas pasākums, Helovīna ballīte, 

filmu vakari, ēst gatavošanas pēcpusdienas un dažādas radošās dienas ar darbnīcām un 

citām aktivitātēm. Kā arī Jauniešu domes ikgadējā labdarības akcija «Piedzīvo Brīnumu». 

Rudenī notika jau 3. Valkas novada jauniešu forums, kura tēma bija «Līdzdalība». 

Foruma galvenais mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalības paaugstināšanu, iesaistot viņus 

dažādos sabiedriskajos procesos, jauniešu centru darbībā, jauniešu politikas veidošanā un 

diskusijās par sev aktuāliem un interesējošiem jautājumiem. Forumā piedalījās jaunieši ne 

tikai no Valkas novada, bet arī no Smiltenes. Valkas Jauniešu dome, kuras mērķis ir veicināt 

jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi sociālajās un kultūras norisēs. Kā arī veicināt 

jauniešu iesaistīšanos jaunatnes politikas veidošanā, nodrošinot vidi, kurā tiek attīstītas 

diskusijas par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem, aktīvi piedalījās visos lielajos kultūras un 

sporta pasākumos novadā – Muzeja nakts, Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejas koncerts - 

Cimzes kods, XIX Tautas mūzikas svētki, Melodiskās mūzikas svētki «Vilciens Rīga-Valka», 

15.Labdarības Robežtirgus, Valkas – Valgas pilsētas svētki, Robežroks jeb Borderrock 

festivāls, sacensību seriāls «Valkas četrcīņa – 2016», Latvijas - Igaunijas skrējiens, kā arī 

Neiespējamais skrējiens. Valkas novada jaunieši palīdz pasākumu organizēšanā, veicot 

brīvprātīgo darbu. 

Bez komandas darba pasākumi nav iespējami. Uz tikšanos pasākumos! 

 

5.3.Izglītība 

2016.gadā Valkas novadā 84 skolēni saņēma pamatizglītības apliecību - Ērģemes 

pamatskolā – 6, Kārķu pamatskolā – 6, Ozolu pamatskolā – 8, Vijciema pamatskolā – 3, 

Valkas pamatskolā – 17, Valkas ģimnāzijā – 44. Valkas ģimnāzijas 53 jaunieši saņēma 

atestātu par vidējo izglītību. 
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J.Cimzes Valkas Mūzikas skolu absolvēja 7 audzēkņi un Valkas Mākslas skolu 19. 

2016.gadā pabeigta Valkas skolu reorganizācija un 2016.gada 20.jūlijā reģistrēta 

vidusskola ar nosaukumu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija. Skola darbojas divās ēkās – Raiņa 

ielā 28a un Ausekļa ielā 5. Skolas administrācija organizē darbu tā, lai tiktu saglabātas un 

turpinātās labākās pamatskolas un ģimnāzijas tradīcijas. Skolā 1.septembrī sāka mācīties 

564 skolēni, strādā 65 pedagogi, 49 tehniskie darbinieki. 

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (9.attēls) 

 

 

 

2016.gada 1.septembrī ir samazinājies izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs. 

2015.gada 1.septembrī bija 767 skolēni un 357 pirmsskolas bērni, 2016.gadā tikai 729 

skolēni un 350 pirmsskolas bērni. Skolas gaitas 5 skolās uzsāka 75 pirmklasnieki - Ērģemes 

pamatskolā – 1, Kārķu pamatskolā – 2, Ozolu pamatskolā – neviens, Vijciema pamatskolā – 

7, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā – 65. Šogad 9.klasi beigt gatavojas 75 skolēni, 12.klasēs 

tikai 24. 3 pirmsskolas izglītības iestādēs un 4 pirmsskolas grupās reģistrēti 167 bērni 

obligātajā 5 un 6 gadīgajā apmācībā. 

2016.gada 1.septembrī bērnus neuzņēma Rūķu skola, kas darbojās pie Bērnu un 

jauniešu centra «Mice». Jaunajā mācību gadā pedagoga darba gaitas vienlaicīgi ar studijām 

uzsāka divi sporta skolotāji. 

Direktoru maiņa notika Kārķu pamatskolā. Diemžēl novadā trūkst atsevišķu mācību 

priekšmetu pedagogu pagastu skolās, ar lielām slodzēm strādā pedagogi ģimnāzijā. Ar 

Vijciema pagasta pārvaldes atbalstu ir nodrošināta iespēja Vijciema skolēniem apmeklēt 

mākslas un mūzikas skolas Valkā. 

Izmaiņas notika interešu izglītības jomā. Ar 1.septembri visa novada bērnu un 

jauniešu interešu izglītība tika nodota Bērnu un jauniešu centra Mice pārraudzībā un 

atbildībā, saglabājot iepriekšējās pulciņu nodarbību vietas. 

Novadā ir saglabāti dziesmu un deju svētku kustības pulciņi. Novadā ir stipra 

jaunsardzes vienība un tiek gatavots jauns jaunsargu instruktors, lai varētu iesaistīt vairāk 

jauniešu. Diemžēl šobrīd novadā nav izdevies atrast pedagogu, kurš turpinātu sporta deju 

virzienu. 

 

Olimpiādes 

2016.gadā tika organizētas 12 dažādu mācību priekšmetu novada posma olimpiādes 

(fizika, vēsture, bioloģija, krievu valoda (svešvaloda), matemātika (2), latviešu valoda un 

literatūra (2), ķīmija, ģeogrāfija, informātika, ekonomika). Piecas Valkas un Strenču novada 

olimpiādes (3.kl. matemātika un latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, 



46 

 

publiskās runas konkurss (krievu valodā), pētniecības darbi 4.kl. skolēniem un Valkas, 

Strenču un Smiltenes novadu ģeogrāfijas olimpiāde. Tradicionāli visvairāk skolēnu piedalās 

1.– 4.kl. vizuālās mākslas olimpiādē – 47, Mazāk populāra 2016.gadā bija ekonomikas 

olimpiāde, kurā piedalījās tikai 3 skolēni. Kopā olimpiādēs piedalījušies 227 skolēni, no tiem 

26 Strenču novada bērni. 

 
Olimpiāžu dalībnieku sadalījums pa skolām: 

Skola Dalībnieku sk. 

Kārķu pamatskola 12 

Ozolu pamatskola 5 

Valkas pamatskola 49 

Valkas ģimnāzija 114 

Vijciema 
pamatskola 

10 

Ērģemes 
pamatskola 

11 

Strenču novada 
vidusskola 

25 

Strenču novada 
vidusskolas Sedas 
filiāle 

1 

 227 

 
 
Pedagoģiski medicīniskā komisija 

2016.gadā tika organizētas 11 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, kuru laikā 

atzinumus par piemērotāko izglītības programmu saņēma 54 skolēni. No tiem pirmskolā 38 

skolēni, 1.kl. (3), 2.kl. (4), 3.kl. (0), 4.kl. (7), 10.kl. (1), 12.kl. (1). Ja skatās pēc dzimuma 

sadalījuma, tad uz komisiju vairāk ierodas zēni. No kopējā skaita 2016.gadā komisiju 

apmeklēja 17 ir meitenes un 37 zēni. Mājmācība piešķirta 2 skolēniem. 

 

Komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas 

2016.gadā pamatojoties uz ārstu slēdzienu, komisija no valsts pārbaudījumiem 

9.klasē atbrīvoja četrus skolēnus no Kārķu pamatskolas, Ērģemes pamatskolas un Valkas 

pamatskolas. No 12.klases centralizētajiem eksāmeniem tika atbrīvots viens Valkas 

ģimnāzijas skolnieks. 

 

 

 

 

Kursi 

Sadarbībā ar Valkas novada izglītības iestādēm, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāziju 

Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa 2016.gadā organizēja 

tālākizglītības kursus pedagogiem par tēmām: 

1. Vardarbība pret bērnu. Bērnu tiesību aizsardzība. 

2. J.Cimzes Rudens lasījumi 2016 «Mūsu skola. Izglītība šodien, rīt un nākotnē». 

3. Pedagoģiskā procesa plānošana un tā īstenošana, nosakot organizatoriskus, 

metodiskus un izglītības satura pielāgojumus skolēniem ar speciālām vajadzībām. 

4. Lasītprasmes veidošana un radošā darbība speciālajiem bērniem pirmsskolā. 

5. Klases audzinātāja darba scenārijs «Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem!». 

6. Radošuma attīstīšana mājturības un tehnoloģiju stundās sākumskolā. 

7. Klausīšanās un vadlīnijas sarunai ar ģimeni problēmu situācijās. 2016.gadā šos 

kursus apmeklēja 315 pedagogi. Pirmo reizi tika organizēti kursi 91 izglītības iestāžu 

tehniskajam darbiniekam bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 
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5.4. Attīstības un plānošanas nodaļa  

5.4.1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana 
 

Valkas novada dome ir iesaistījusies vairākos uzņēmējdarbības un nodarbinātības 

veicināšanas pasākumos, kā arī citu novada attīstību veicinošu pasākumu organizēšanā vai 

ņemot dalību: 

- Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome 

2016.gadā piešķīra līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu 

projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības 

uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros. Kopējais 

pašvaldības piešķirtais finansējums 2016.gadā bija EUR 10 000. Maksimālā pašvaldības 

līdzfinansējuma summa vienam projektam ir EUR 1500. 

- Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros tika 

izsludinātas 2 pieteikumu iesniegšanas kārtas (iesniegšanas termiņš 15.februāris un 

15.aprīlis) un kopā no uzņēmējiem saņemti 16 pieteikumi, no kuriem tika atbalstītas un 

līdzfinansētas 8 projektu idejas. 

- Informācija par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” tika 

sniegta 2016.gada 5.februāra seminārā, kurā tika aicināti piedalīties visi interesenti. Par 

programmu sniedzām informāciju arī atbildot elektroniski un telefoniski. 

- Attīstības un plānošanas nodaļa līdzdarbojās biedrības „Lauku partnerība 

Ziemeļgauja” Vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gada plānošanas periodam 

izstrādē un sabiedriskajā apspriešanā, kā arī konsultēja novada uzņēmējus projekta 

iesniegumu sagatavošanā iesniegšanai LEADER izsludinātajā atlases kārtā. 

 
5.4.2. Attīstības un plānošanas dokumenti 

 
Valkas novada attīstības programma 

Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam tika apstiprināta ar 

2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11,1.§.). 

Ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam 2016.gadā Valkas novada attīstības 

programma 2021-2021 tika aktualizēta divas reizes. 

Saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.1,10.§.) tika apstiprināts aktualizētais investīciju plāns un apstiprināta izstrādātā investīciju 

plāna atsevišķa sadaļa attiecībā uz  ES finansējuma specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 3.3.1. 

palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai 

atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai 

un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2. 

teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 

attīstības programmām un specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 4.2.2. atbilstoši pašvaldības 

integrētajiem attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību 

ēkās un specifiskais atbalsta mērķis (SAM) - 5.3.1. Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, 

uzlabojot vides stāvokli.  

Savukārt saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu 

(protokols Nr.10.,20.§) tika precizētas projektu idejas attiecībā uz specifisko atbalsta mērķi 

(SAM) – 3.3.1. un specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2.  

 

Teritorijas plānojums 

Saskaņā ar 2014.gada 27.novembra Valkas novada domes lēmumu „Par jauna Valkas 

novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, tā izstrādes vadītāja un darba uzdevuma 
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apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 8.§), tika uzsākta jauna Valkas novada teritorijas plānojuma 

izstrāde.  

2016.gadā tika sagatavota Valkas novada teritorijas plānojuma otrā redakcija – 

atbilstoši  saņemtajiem institūciju atzinumiem un personu iesniegumiem. 2016.gada 28.jūlijā 

Valkas novada dome pieņēma lēmumu nodot Valkas novada teritorijas plānojuma otro 

redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (protokols Nr.9, 5.§). 

Tika organizēta teritorijas plānojuma otrās redakcijas publiskā apspriešana laika posmā no 

2016.gada 16.novembra līdz 7.decembrim. Teritorijas plānojuma materiāli tika ievietoti 

teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kuras publiskā versija ir 

redzama interneta vietnē www.geolatvija.lv. Pēc atzinumu saņemšanas no institūcijām un 

nebūtisku redakcionālu labojumu veikšanas, 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 Nr.15, 6.§). 

Izvērtējot minētajā Teritorijas plānojumā iekļautos attīstības risinājumus pilsētas un lauku 

teritorijām, galvenokārt tos, kas attiecas uz plānoto (atļauto) izmantošanu, atzīmējams, ka 

teritorijas plānojumā iekļautie risinājumi kopumā vērtējami kā pamatoti, nepieļaujot haotisku, 

nestrukturizētu novada attīstību. 

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, jaunajā teritorijas plānojumā netiek 

plānota jaunu ciemu veidošanās un esošie ciemi tiek saglabāti esošajās robežās. 

Tomēr, būtiska atšķirība, kas ņemta vērā, izstrādājot jauno teritorijas plānojuma 

redakciju, bija fakts, ka ieilgušais zemes reformas process ir noslēdzies, un stājās spēkā 

Zemes pārvaldības likums, kas nosaka regulējumu daudzos plānojumā ietveramos 

risinājumos:  

1) principus un nosacījumus zemes izmantošanā un aizsardzībā; 

2) nosacījumus piekļuves nodrošināšana publiskajām teritorijām un ūdeņiem, kā arī 

īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un jaunveidojamām zemes vienībām; 

3) ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes izmantošanas un atsavināšanas principus; 

4) zemes konsolidācijas nosacījumus un vispārīgās prasības; 

5) neapbūvēto un degradēto teritoriju pārvaldību; 

6) iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldību; 

7) zemes lietošanas kategoriju maiņas principus. 

 

5.4.3. Zemes reformas process pašvaldībā 

2015.gada 9.septembrī  ar Ministru kabineta Rīkojumu Nr.495 “Par zemes reformas 

pabeigšanu Valkas novada Valkas pilsētā”, pamatojoties uz likuma "Par zemes reformu 

Latvijas Republikas pilsētās" 34. pantu un Valkas novada domes 2014. gada 27. novembra 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 16 30. §) "Par zemes reformas pabeigšanu Valkas novada Valkas 

pilsētā", ir pabeigta zemes reforma Valkas novada Valkas pilsētā. 2016.gadā zemes 

komisijas arhīva liets tika nodotas Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 

rīcībā.  

Valkas pilsētas domes zemes komisijas zemes lietu aprakstā iekļautas 1179 lietas, bet 

Valkas novada domes zemes komisijas zemes lietu aprakstā iekļautas 103 lietas. Aprakstos 

uzskaitītās lietas apvienotas pa vairākiem gadiem kopā pa dokumentu grupām un 

sistematizētas alfabēta secībā pēc nekustamā īpašuma nosaukuma vai adreses. 

Valkas novada domes rīcībā palika 11 nepabeigtās zemes komisijas lietas, kuras tiks 

izskatītas pēc attiecīgo personu ierosinājumu, dokumentu iesniegšanas un konkrētu darbību 

veikšanas. 

  

 

http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas
http://likumi.lv/ta/id/70467-par-zemes-reformu-latvijas-republikas-pilsetas#p34
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5.4.4. Zemes pārvaldība 

Ar 2015.gada 1.janvāri stājās spēkā Zemes pārvaldības likums. Likumā noteikta valsts un 

vietējo pašvaldību zemes pārvaldība, tostarp paredzot pašvaldībām izstrādāt savā īpašumā 

un lietošanā esošas neapbūvētās zemes un degradētas teritorijas izmantošanas izvērtējuma 

kārtību. Likums arī nosaka zemes izmantošanas kārtību, kas ietver zemes izmantotāju 

pienākumus un atbildību, nosacījumus zemes publiskās infrastruktūras nodrošināšanai, kā 

arī jaunizveidojamo zemes vienību piekļuvei un zemes reformas laikā izveidoto ceļa servitūtu 

izbeigšanai. 

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 14. panta otrai daļai, 2016.gadā tika veikts visu 

novada teritorijā esošo zemes gabalu ar statusiem “rezerves zemes fonds” un “zeme, reformas 

pabeigšanai” apkopojums un piekritības izvērtējums. Kopumā tika veikts 1245 zemes gabalu 

izvērtējums un katram zemes gabalam atsevišķi, sniegts tā piekritības likumiskais pamatojums. 

No tām 762 zemes gabali atrodas V alkas pilsētas teritorijā. 

 Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likumā noteikto pašvaldības pienākumu labot 

zemes reformas laikā pieļautās kļūdas, kad zemi zem pašvaldības ceļa atdeva īpašuma 

tiesību atjaunotājiem, tika veikts darbs pie šīs problēmas apzināšanas, apkopoti 

nepieciešamie dati un pašvaldības bilancē esošie ceļi, kas atrodas uz citu personu zemes 

gabaliem, kā inženierbūves tika reģistrēti Valsts zemes dienesta kadastra reģistra 

informācijas sistēmā. Kopumā 2016.gadā tika sagatavotas un VZD reģistrētas 118 

inženierbūvju datu deklarācijas. 

2016.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā 

reģistrēti 27 pašvaldībai piederoši  nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 19 

nekustamiem īpašumiem. 

Veicot Valkas novada domes grāmatvedības uzskaitē esošās informācijas 

salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta datiem, tika konstatēts, ka Valsts zemes dienesta 

rīcībā esošā informācija neatbilst Zemesgrāmatā reģistrētajai informācijai par daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju un tām funkcionāli saistīto palīgēku domājamo daļu sadalījumam. 

Sagatavotas un nosūtītas 171 vēstules Valsts zemes dienestam par datu aktualizāciju 

NĪVKR IS. 

 
5.4.5. Valkas pilsētas kapsētu datu bāzes uzturēšana un aktualizācija 
 

Jau 2015.gadā bija uzsākta informācijas vākšana Valkas pilsētas kapsētu plānu 

pilnveidošanai. Tika ievietots sludinājums vietējos laikrakstos un domes mājas lapā internetā, 

ar lūgumu mirušo piederīgajiem sniegt informāciju par apglabāto vārdiem un dzimšanas - 

miršanas gadiem, ja apbedījuma vietā nav šādas informācijas (kapu plāksnes). No mirušo 

piederīgajiem 2016.gadā tika saņemta un apkopota informācija par 11 apbedījumu vietām 

Valkas kapsētās. 

 

5.4.6. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana 

 

Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto 

kontu skaits ir 13487, no tās zemei – 7930, ēkām – 5551. 

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2016. gadā sastāda EUR 483613.28. 

Par 2016. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - EUR 493609.52, (no 

tā 12747.25 nokavējuma nauda). 

tai skaitā: 

 

Nekustamā 

īpašuma veids 

 

Aprēķināts, 

EUR 

Samaksāts, EUR 

par 2016.gadu 

(kārtējie 

Samaksāti parādi 

EUR 

(par iepriekšējiem 
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par 2016.gadu maksājumi) periodiem) 

Zeme 345309.17 327218.65 28276.79 

Ēkas, mājoklis 138304.11 118742.00 19372.08 

 

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2017. sastāda 

EUR 121431.23, no tā pamatparāds 92657.26, nokavējuma nauda 28773.97. 

2016. gadā kopumā izsūtīti 272 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparāda un nokavējuma naudas samaksu no tiem 202 brīdinājumi par parādu piedziņas 

uzsākšanu. Sagatavoti 104 lēmumi par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda 

kārtībā. Tiesu izpildītājiem – parādu piedziņai nodoti 97 nekustamā īpašuma nodokļa 

parādnieki. Pieņemti 14 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 

labprātīgu izpildi. 

Sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem 

un fizisku un juridisku personu iesniegumiem. 

Regulāri tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un 

samaksās kārtību.  

Ir veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām 

personām, piešķirot atvieglojumus 1013.98 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 un ir iesniegti 2 kreditora prasījumi 

maksātnespējas administratoriem. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir iesniegti 

5 kreditora prasījumi mantojumu lietās. 

Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2017.gadam.  

Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2016.gadu. 

Papildus aprēķinātā summa sastāda EUR 11147.19. 

 

5.4.7.Projekti 

Valkas novada dome 2016.gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos 
Eiropas Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 915059.93 EUR. Saņemtais ES 
struktūrfondu finansējums ir 536173.30 EUR un valsts budžeta dotācija ir 26483.78 EUR. 

  
Attīstības un plānošanas nodaļa 2016.gadā ir uzsākusi darbu pie vairākiem projektiem 

ES 2014. – 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlase 

kārtām. Ir izstrādāti un iesniegti 4 projekti Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), 1 

projekts Eiropas Sociālā fonda, 6 projekti LEADER, 3 Igaunijas – Latvijas programmā 

izsludinātās projektu atlases kārtās un tiek strādāts pie 1 Kohēzijas fonda, 2 ERAF, 2 ESF 

projektu izstrādes. 

Jau no 2015.gada visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes ir iesaistījušās 

Eiropas „Skolas piena” programmā. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība 

izmaksātās subsīdijas un valsts līdzfinansējums Valkas novada izglītības iestādēm skolēnu 

nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena produktiem 2016.gadā ir izlietota 20289.92 

EUR ES un valsts budžeta dotācija. 

Kā otrie Latvijā Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādāja un iesniedza Centrālai 

finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), bet pirmie parakstījām līgumu ar CFLA par 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 
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balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības 

attīstībai” ieviešanu, kura ietvaros tika veikta Meža ielas pārbūve, Parka ielas un 

Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju seguma atjaunošana.  

Projekta kopējie plānotie izdevumi ir EUR 619747,98, no tiem kopējie attiecināmie 

izdevumi ir EUR 608156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933,39, 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 4,5% vai EUR 27367,06.  Valkas novada dome 

nodrošinās līdzfinansējumu EUR 75447,53. 

 

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). Vēl projekta 

ietvaros 2017. un 2018.gadā tiks veikta jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās 

infrastruktūras būvniecība un teritorijas labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 

39A, Valkā. Projekta plānotās kopējās izmaksas 3 580 950,30 EUR, t.sk., attiecināmās 

izmaksas 3 193 179,35 EUR un neattiecināmās izmaksas 387 770,95. EUR. 2 599 996,15 

EUR ir ERAF finansējums, 143 693,07 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada 

domes līdzfinansējums 449 490,13 EUR attiecināmajām izmaksām un 387 770,95. EUR 

neattiecināmajām izmaksām. 

 

2016.gada novembrī iesniegts pieteikums par Valkas novada Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidi Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā) 

2017.gadā. VPCKAC mērķis ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju 

pieteikt noteiktus valsts pakalpojumus vienkopus, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar 

datoru, internetu un eID viedkaršu lasītāju. Reģionālās nozīmes valsts un pašvaldības 

vienotajā klientu apkalpošanas centrā plānots valsts tiešās pārvaldes iestāžu klientu 

apkalpošanas struktūrvienības (piem., Lauku atbalsta dienests, Uzņēmumu reģistrs, Valsts 

darba inspekcija, Valsts zemes dienests, Valsts vides dienests, Pārtikas un veterinārais 

dienests, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra) izvietot kopā ar pašvaldības klientu 

apkalpošanas struktūrvienību, organizējot vienotu klientu apkalpošanas centru. VPVKAC 

izveidošanas izmaksas plānotas 71 430 EUR apmērā, t.sk., valsts budžeta dotācija 50 000 

EUR. Valsts budžeta dotācija centra uzturēšanas izmaksām un nodarbināto atlīdzībai 

2017.gadā plānota 4 600 EUR apmērā. 

 

2016.gadā tika izstrādāti divi Ēku energoauditu pārskati un iesniegti projekta ideju 

koncepti darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās": „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Valkas novada bērnu jauniešu centra "Mice" ēkai” un 

„Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada administrācijas ēkai”. Projektu 

mērķis bija samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes 

paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot 

ieguldījumus Valkas novada domei piederošās ēkās, atbilstoši pašvaldības attīstības 

programmā noteiktajām prioritātēm. Šajā programmas kārtā projekta idejas atbalstu neguva, 

bet tiek izskatītas citas iespējas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. 
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Ir uzsākts darbs pie darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. 

specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 

centralizētajā siltumapgādē” projekta par katlumājas Varoņu ielā 39, Valkā rekonstrukciju.  

 

2016.gadā ir uzsākta tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas 

robežas līdz Zemgales ielai rekonstrukcija, šī posma pārbūve tika iekļauta Valsts autoceļu 

pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plānā 2016. – 2018.gadam un 

tiek finansēta no valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds”. Būvdarbus veic SIA 

“RERE Vide 1”. Plānotās būvdarbu izmaksas ir EUR 1 796 279 (bez PVN). 

 

Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalījās projekta idejas izstrādē 

“Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, iesniegšanai ideju priekšatlasei 

darbības programmas „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 ar ekspozīcijas no 14.gs cīņām līdz cīņām par Latvijas neatkarības 

atgūšanu (“Baltijas ceļš”u.c.). 

Valkas novada domes kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 117647 EUR, 

tai skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 EUR un nacionālais publiskais finansējums - 

17647 EUR.  

Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Edīti Balodi piedalījās 

projekta iesnieguma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas 

novadā” izstrādē, kurš tika iesniegts Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumam 

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”. Kopējās 

plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 106585.00 EUR, tai skaitā ESF finansējums ir 

90597.25 EUR un valsts budžeta finansējums - 15987.75 EUR. Projektu plānots ieviest laikā 

no 2017.gada līdz 2019.gadam. 

 

Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā”, kas paredzēts 

iesniegšanai projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada 

atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības 

infrastruktūras attīstībā” projektu iesniegšanas 3.kārtai. Projekta ietvaros paredzēta 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-

16/30 projektēšana, autoruzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas 

Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 

87063,00, kur 90% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 78356,70 līdzfinansē Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 

10% jeb EUR 8706,30. 

Valkas novada dome ir iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos: 

 

 Programmas Eiropa Pilsoņiem 2.darbības "Demokrātiskā iesaistīšanās un 

sabiedriskā līdzdalība" apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” projekts EPICURO (European 

Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook – Eiropas inovatīvu 

pilsētu partnerība pilsētvides noturības perspektīvā). Projekta mērķis ir palielināt pašvaldību 

iedzīvotāju zināšanas par klimata pārmaiņu politikas jautājumiem, atbalstīt efektīvu 
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pilsētvides pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju izstrādi, veicināt un iesaistīt 

iedzīvotājus debatēs par pielāgošanos klimata pārmaiņām un risku mazināšanu Eiropas 

Savienības līmenī. Projekta vadošais partneris ir Mancomunidad Integral Sierra de San 

Pedro pašvaldība (Spānija); projekta partneri ir 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. Projekta ietvaros 2016.gadā Valkas novada domes pārstāji piedalījās 

projekta atklāšanas sanāksmē Viroviticā, Horvātijā un tehniskajā sanāksmē Niepolomice, 

Polijā. 2017.gada februārī plānots starptautisks apmācību seminārs Valkā, kurā piedalīsies 

visu projekta partneru pārstāvji. 

 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.  
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5.4.8.Tūrisms 

Valkas Tūrisma informācijas biroja organizētais Lielais labdarības Robežtirgus 

2016. gadā norisinājās divas dienas. Kopējie tirgus ienākumi bija 11939 EUR, ko veidoja 

ienākumi no tirgotāju iemaksas par tirdzniecības vietu, ienākumi no labdarības 

loterijas, ienākumi no BBQ konkursa grilētās produkcijas izsoles, kā arī ienākumi 

no ieejas maksājumiem uz Robežtirgus balli . Gūtie ienākumi tika novirzīti skulptūras 

izveidei, kas jau ir apskatāma uz Latvijas – Igaunijas robežas. Tirgotāju skaits, salīdzinot ar 

2015. gadu, pieaudzis no 269 uz 350. 

15.Lielais Labdarības Robežtirgus (9.attēls) 

 

 

 

Augustā tūrisma biroja pārstāvji devās pie mājražotājiem, lai iepazītu viņu produkciju 

un piedāvātos pakalpojumus. Iegūto informāciju un pieredzi izmantojam, lai gan pilsētas 

viesiem, gan tās iedzīvotājiem, efektīvāk un zinošāk prezentētu šo saimniecību piedāvātās 

preces un pakalpojumus.  

Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs 2016.gada laikā aktīvi iesaistījies 

tūrisma informācijas izstādēs - gadatirgos (Balttour 2016, TourEst 2016, tirdziņš „Dabas 

Bode” Kārķos, Ziemassvētku tirdziņā Valkā), piedāvājot iegādāties suvenīrus ar Valkas 

novada, Valkas pilsētas un Valkas/Valgas logotipiem un simbolizējošiem attēliem. 

Tūrisma birojs ir iesaistījies vairākos projektos, kuri tālākā nākotnē vairos Valkas 

novada popularitāti, atpazīstamību, tādējādi paaugstinot apmeklētāju skaitu. Valkas novads 

būs daļa no projekta “Fonds 1836” un projekta “Apceļo, aplido, apmīļo Latviju”, kuri piedāvā 

apceļot Latviju pēc iespējas tuvāk tās robežai. Valkas TIB turpina aktīvi popularizēt un 

piedāvāt izmantot iespēju izbaudīt Igaunijas-Latvijas-Krievijas izveidoto projektu – ceļojuma 

maršrutu “ViaHanseatica”, kura ceļš vijas arī cauri Valkai/Valgai. 

Tūrisma informācijas birojs ir pievienojies tūrisma spēlei “Tūrista marka”, kas rosina 

visus ceļot gribētājus apmeklēt pēc iespējas vairāk tūrisma objektu novada teritorijā. 

Līdztekus iepriekšminētajiem projektiem, tiek aktīvi strādāts pie velo nomas izveides Valkā, 

lai, gan pilsētas viesi, gan tās iedzīvotāji, varētu aktīvi atpūsties un novērtēt iekārtotos 

veloceliņus un izveidotos velomaršrutus.  

Valkas Tūrisma informācijas biroja darbinieki tikās ar topošajiem tūrisma speciālistiem 

no Vidzemes augstskolas, lai palīdzētu izprast pārrobežas sadarbības iespējas un mūsu 

ikdienas darba pamatus. Vairākiem augstskolas studentiem tika sniegtas konsultācijas, 

palīdzot kursa darbu un bakalaura darbu tapšanā. Vairāki no šiem darbiem nākotnē varētu 
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tikt realizēti, kā piemēru var minēt jaunā velomaršruta izveidi Sangastes pils – Valka – 

Strenči. 

Valkas novadā tika atklāts Lielizmēra karogs, kas atrodas Valkas pilsētas Lugažu 

laukumā.  

 
Valkas pilsētas Lielizmēra karoga atklāšana Lugažu laukumā (10.attēls) 

 

 

 

Izveidota jauna nakšņošanas vieta “Piiri Hostel”, Valkā, Rūjienas ielā 31. 

Visa gada garumā Tūrisma birojs gatavoja īpašos piedāvājumus skolnieku grupām 

Valkas novada apmeklējumam. Piedāvājumi aktīvi tika izsūtīti Latvijas izglītības iestādēm, kā 

arī, tuvojoties brīvlaikiem, skolu ārpusstundu darba organizatoriem, kas tika uzrunāti 

personīgi un iepazīstināti ar jaunākajiem piedāvājumiem Valkas novada, Valkas pilsētas vai 

Valkas/Valgas apskatei. 

Šajā gadā arī aktīvi strādājām pie jaunu suvenīru klāsta un piesaistījām vietējos 

mājražotājus, kas būtu ieinteresēti tirgot savu produkciju Valkas novada Tūrisma un 

informācijas birojā.  
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5.5. Valkas novada būvvaldes darbības Valkas un Strenču novados 
 

Vispārējam ieskatam būvvaldes veiktās darbības Valkas un Strenču novadu teritorijās 

2015. gadā: 

 

1. Akceptētas 60 būvniecības ieceres un izsniegtas būvdarbu atļaujas: 

 Valkas novadā 42 objektiem; 

 Strenču novadā 18 objektiem. 

2. Ekspluatācijā pieņemtas 34 būves: 

 Valkas novadā 23 būves; 

 Strenču novadā 11 būves. 

3. Saskaņota būvniecība vienkāršotā kārtībā 136 objektos: 

Valkas novadā 106 objektos; 

Strenču novadā 30 objektos. 

4. Veiktas pārbaudes un sastādīti atzinumi 46 objektos: 

 Valkas novadā 35 objektos; 

 Strenču novadā 11 objektos. 

  
      2016. gadā Valkas novadā Valkas novada būvvalde akceptēja būvniecības ieceres 

un izsniedzas būvatļaujas 42 objektiem, no kuriem 17 bija objektu pārbūves, 6 bija objektu 

atjaunošanas, 18 bija jaunu objektu būvniecības un 1 objekta nojaukšana. 2016. gadā 

Valkas novadā ekspluatācijā pieņemtas 23 būves. Saņemti un saskaņoti 106 projekti 

vienkāršotā kārtībā. Saņemtas un saskaņotas 4 ēkas fasādes apliecinājuma kartes. 

Izsniegtas 17 izziņas par būvju neesību dabā.  

     2016.gadā Strenču novadā Valkas novada būvvalde akceptēja būvniecības ieceres 

un izsniedza būvatļaujas 18 objektiem, no kuriem 13 bija objektu pārbūves, 1 objekta 

atjaunošana un 4 jaunas būvniecības. 2016.gadā Strenču novadā ekspluatācijā pieņemtas 

11 būves. Saņemti un saskaņoti 30 projekti vienkāršotā kārtībā. Saņemtas un saskaņotas 8 

ēkas fasādes apliecinājuma kartes. Izsniegtas 4 izziņas par būves neesību dabā. 

1.grafikā uzskatāmi attēlota būvniecības norišu proporcionalitāte Valkas un Strenču 

novados, kur redzams, ka Valkas novads sastāda vidēji 74,5% no nozīmīgākajām 

būvniecības aktivitātēm, savukārt Strenču novads sastāda vidēji 25.8% no nozīmīgākajām 

būvniecības aktivitātēm. 

 

 
 

Ziņas, kas raksturo būvinspektora darbību 2016. gadā 
2016. gadā būvinspektors veicis pārbaudes un sastājis atzinumu 46 objektos: 

- Valkas novadā 35 objektos; 

- Strenču novadā 11 objektos. 
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Nav neviena apturētas būvniecības gadījuma, taču ir 4 gadījumi ar patvaļīgas 

būvniecības pazīmēm, visi vienā objektā. Vēlāk objektu projektu dokumentācija sakārtota, 

veikta objektu tehniskā apsekošana, saņemti projektu vadītāju atzinumi, un līdz gada beigām 

objekti nodoti ekspluatācijā. 

  Papildus objektu apsekošanas veiktas arī citos gadījumos, piem., pie būvju neesības 

konstatēšanas, pirms izziņu izsniegšanas par būvju tiesisko un faktisko stāvokli, objektu 

nodošanas u.c. gadījumos. 

2016.gadā piedalījos semināros: 

     22.03.2016.- “BIS iespējas, e-pakalpojumi un aktualitātes būvniecības 

regulējumā”(EM, BVKB); 

       23.03.2016. – “Vides pieejamība. Ceļš uz Universālo dizainu Latvijā - izaicinājumi un 

iespējas”(Apeirons, RTU, Arh. savienība); 

       22.04.2016.- “Vides pieejamība, tehniskie palīglīdzekļi” (Valkas būvvalde, Apeirons); 

       30.09.2016.- “Konstatētās nepilnības būvdarbu kontrolē” (BVKB); 

       2016.gada decembrī būvinspektors ir uzsācis LPMC un Būvniecības valsts kontroles 

bija izstrādāto un licenzēto profesionālās pilnveides izglītības programmas “Būvniecības 

procesa organizēšana un tā tiesiskuma nodrošināšana” apguvi, kas turpināsies līdz 2017. 

gada maijam. 

2016.gadā Valkas novada būvvalde piedzīvoja vairākas būtiskas izmaiņas būvvaldes 

darbinieku sastāvā – jūnijā darbu uzsāka cita būvvaldes būvtehniķe, iepriekšējai aizejot 

pensijā, un pēc trīs gadu pārtraukuma Valkas novada būvvaldē darbu ir uzsākusi arhitekte. 

Tas nozīmē, ka būvvaldes darbinieku sastāvs gan pēc izglītības, gan praktiskajām 

zināšanām ir atbilstošs būvvaldes funkciju veikšanai. 

Pamatojoties uz Valkas un Strenču novadu pašvaldību savstarpēju līgumu, Valkas 

novada būvvalde turpina veikt būvvaldes funkcijas arī Strenču novadā. 

2016.gadā būvvalde ir devusies pieredzes apmaiņas braucienā uz Ozolnieku novada 

būvvaldi, kuras laikā būvvaldes darbinieki ieguva vērtīgu informāciju gan par darbu BIS 

lietotnē, gan arhīva pārvaldības jautājumos, kā arī pārrunāja dažādus ar būvniecību saistītus 

aktuālus jautājumus. 

2016.gadā būvvaldes būvtehniķe Līga Ķībere apmeklēja LPMC organizēto semināru 

“Praktiskais seminārs iesācējiem institūciju arhīva darbā. Arhīva darba pamati”. No 

2017.gada Līga Ķībere pilda būvinspektora palīga pienākumus.  

Būvvaldes ainavu arhitekte apmeklēja RTU organizēto praktisko semināru “Ģimenes 

dārziņi Latvijas pilsētās – pieredze un aktualitātes”, kā arī ikgadējo Reinholda Šmēlinga 

populārzinātnisko konferenci. 

2016.gadā būvvalde turpināja darbu pie Valkas novada Teritorijas plānojuma un 

Apbūves noteikumu izstrādāšanas, kā arī izstrādāja pamatu aktualizētiem un pilnveidotiem 

reklāmas izvietošanas noteikumiem Valkas novadā.  

 

5.6. Sociālā aizsardzība 

Valkas novada sociālajā dienestā 2016. gadā strādāja 16 darbinieki – dienesta 

vadītājs, sociālo pakalpojumu daļa vadītājs, sociālie darbinieki, psihologs, klientu 

apkalpošanas speciālists, 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 sociālais darbinieks apmeklētājus pieņemtu arī uz 

vietas. Sociālā dienesta apmeklētāju ērtībai un, lai sociālie darbinieki varētu vairāk laika veltīt 

tieši sociālajam darbam ar klientu, tika izveidota jauna štata vienība – klientu apkalpošanas 

speciālists, kura pienākumos ir informēt apmeklētājus par pieejamajiem sociālajiem 
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pakalpojumiem un sociālo palīdzību, pieņemt iesniegumus materiālās palīdzības 

saņemšanai, ievadīt datus programmā. No 2016. gada maija, ar sociālā darbinieka 

nosūtījumu, sociālajā dienestā var saņemt arī psihologa pakalpojumus. 

 

Sociālais darbs 

2016.gadā dienestā tika saņemti 1784 iesniegumi un pieņemti 3169 lēmumi. 

Darbinieki veica klientu apmeklējumus dzīvesvietā, sastādīja rehabilitācijas plānus, slēdza 

līdzdarbības līgumus, veica uzdoto uzdevumu uzraudzību un pārbaudi. 

 Sociālie darbinieki, tāpat kā iepriekšējos gadus, organizēja atbalsta pasākumus krīzes 

situācijā nonākušām personām, vadīja radošās darbnīcas. Sociālo darbinieku darbam 

ģimenēm ar bērniem uzraudzībā bija 70 riska 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 astoņiem 

no vardarbības cietušiem bērniem un vienam bērnam sociālā rehabilitācija institūcijā, sociālā 

rehabilitācija grupā piecpadsmit pilngadīgām personām un vienai personai individuālās 

konsultācijas, lai mazinātu vardarbīgas uzvedības riskus. Tika izstrādātas uzvedības sociālās 

korekcijas un sociālās palīdzības programmas vienpadsmit nepilngadīgajiem un turpināts 

darbs ar astoņiem jau uzskaitē esošiem bērniem. Kopā deviņpadsmit bērni, pārsvarā, 

pusaudži, nonāca sociālā dienesta redzeslokā, jo bija veikuši dažāda veida pārkāpumus. 

 Valkas novada sociālais dienests nodrošināja bezmaksas nodarbības 

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 7 

māmiņas. 

 Valkas novada sociālais dienests organizēja grupas nodarbību vardarbīgas uzvedības 

mazināšanai. Atsauksmes no grupas dalībniekiem bija ļoti pozitīvas. Protams ne visi grupas 

dalībnieki atnāca uz visām nodarbībām, bet tie kuri bija motivēti mainīties, gatavi 

līdzdarboties un gūt jaunu pieredzi, saņēma profesionālu atbalstu. 

 Divas sociālā dienesta darbinieces piedalījās Labklājības ministrija organizētajās 

apmācībās par organizācijas AAIDD (The American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities) izstrādāto metodi “Atbalsta intensitātes skala” (AIS). Pēc 

sertifikāta ieguves abas darbinieces veica personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) 

izpēti Vidzemes novadā projekta „Vidzeme iekļauj”, projekta identifikācijas 

Nr.9.2.2.1./15/I/003, ietvaros. Izpētes rezultāti tiks apkopoti, lai personas ar GRT varētu 

saņemt sev piemērotākos sociālos pakalpojumus. 

 Sociālie darbinieki pagastos palīdzēja dalīt jaungada paciņas sirmgalvjiem. Valkas 

pagasta, Kārķu pagasta un Ērģemes pagasta sociālie darbinieki sadarbībā ar LSK Valkas 

nodaļu dalīja arī pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču pakas un individuālo 

mācību piederumu komplektus trūcīgajiem iedzīvotājiem. Sociālie darbinieki pilsētā 

koordinēja bērnu vasaras nometnes – informēja vecākus, pieņēma iesniegumus un citus 

nepieciešamos dokumentus, sazinājās ar nometņu vadītājiem. Darbinieki iesaistījās arī 

domes rīkotajā pasākumā – Sudraba karotītes pasniegšana Valkas novada bērniem. 

Dienests kā katru gadu no pašvaldības budžeta līdzekļiem apmaksāja transporta izdevumus 

bērnu invalīdu nometnei.  

 2016. gadā uzņēmām arī kolēģus no Rīgas Latgales priekšpilsētas sociālā dienesta, 

kopā apmeklējām Igaunijas Republikas Valgas sociālo dienestu, bērnu namu, aprūpes 

namu, slimnīcu un dalījāmies pieredzē. Savukārt mēs pieredzes apmaiņas braucienā 

devāmies uz Beverīnas novadu. 

 Visi dienesta darbinieki ir paaugstinājuši savu profesionalitāti, mācoties kursos un 

semināros. 
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Sociālā palīdzība 

 616 personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss, salīdzinot ar 2015. gadu 

tas ir par 110 personām mazāk. 

 950 personas gada laikā vismaz vienu reizi ir saņēmušas kādu no sociālās 

palīdzības pabalstiem. 

 193 personas ir saņēmušas pabalstu garantētā minimālā ienākuma 

nodrošināšanai (GMI), kopā 45 170 eiro, attiecīgi 2015. gadā 237 persona – 

pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) – 62 827 

eiro. Pabalsta saņēmēju skaits ir samazinājies par 44 personām. 

 832 personas ir saņēmušas dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, kopā 80 345 eiro, 

attiecīgi 2015. gadā 875 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 75 292 

eiro. Pabalsta saņēmēju skaits ir samazinājies par 43 personām. 

 97 personas saņēmušas pabalstu ēdināšanai, (100% apmaksātas 

brīvpusdienas skolā un PII, kā arī ēdināšanas pabalsts profesionālajās skolās) 

izlietoti 8235 eiro. Pabalsta saņēmēju skaits samazinājies, salīdzinot ar 2015. 

gadu par 32 personām. Tas skaidrojams ar to, ka SPII ‘Pumpuriņš” audzēkņiem 

ēdināšanu apmaksāja no valsts un pašvaldības līdzekļiem, pašvaldība daļēji 

sedza ēdināšanu arī obligātas izglītības vecuma bērniem. 

 416 personas saņēmušas pabalstu veselības aprūpei, tajā skaitā aprūpes 

mājās nodrošināšanai, izlietoti 15401 eiro. Salīdzinot ar 2015. gadu pabalsta 

saņēmēju, skaits ir palielinājies par 16 personām un izmaksāts vairāk par 

1817 eiro. Iepriekš minētais liecina par to, ka aizvien vairāk cilvēku ar 

veselības problēmām un vēršas sociālajā dienestā  

 Pabalsts par aizgādņa pienākumu veikšanu tika izmaksāts 14 personām, 

izmaksāts 3723 eiro. 

Visiem sociālās palīdzības pabalstiem kopā izlietoti 172 751eiro – tas ir par 13 126 

eiro mazāk salīdzinot ar 2015. gadu.  

Pabalstiem izvērtējot personas materiālo stāvokli izlietoti 149 751 eiro, neizvērtējot 

materiālo stāvokli (pašvaldības atbalsti personu grupām – daudzbērnu ģimenēm, 

aizbildņiem, aizgādņiem, audžuģimenēm, bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas) izlietoti 

23 000 eiro. Pabalstus saņēmušas 950 personas, tajā skaitā 209 bērni un 424 pensijas 

vecuma personas un invalīdi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pabalstu saņēmēju, skaits ir 

samazinājies par 118 personām, bet pensionāru un invalīdu skaits, kuri saņēma pabalstus 

palielinājies par 40 personām. Tas skaidrojams ar to, ka pašvaldībā palielinās pensionāru un 

invalīdu skaits ar maziem ienākumiem. 

 8 audžuģimenē ievietotajiem bērniem ir apmaksāta ēdināšana izglītības iestādē. 

Audžuvecāki ir saņēmuši ikmēneša pabalstu bērna uzturēšanai 185 eiro mēnesī par 

katru bērnu, kopā izlietoti 14679 eiro. 

 8 bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas ir nodrošinātas sociālās garantijas. Izlietots 5658 eiro. 

Sociālie pakalpojumi 

 Sociālie pakalpojumi 2015. gadā kopā tika nodrošināti 220 personām, tas ir par 

45 personām vairāk nekā 2015. gadā, tajā skaitā - 68 invalīdiem, 30 bērniem, 82 

pensionāriem un 19 personām darbaspēju vecumā, 

 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 

96 personām, tajā skaitā 15 bērniem, 

 Asistenta pakalpojumu saņēma 11 personas, 
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 Pašvaldība nodrošinājusi 61 novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ilgstošu sociālo 

aprūpi Valkas sociālās aprūpes namā, 

 Pašvaldība ir pirkusi sociālos pakalpojumus no citas pašvaldības, kā arī no 

privātpersonas – pakalpojumu saņēmušas 8 pensijas vecuma personas un 

personas ar invaliditāti,  

 Aprūpe mājās ir nodrošināta 35 pensijas vecuma personām un invalīdiem, 

 Gada laikā „Zupas virtuves” pakalpojumus izmantojušas 27 personas, 

 Psihologa pakalpojumu ir saņēmušas 25 personas, 

 Sociālajos dzīvokļos Ērģemes pagasta “Valžkalni” 2016. gadā dzīvoja 8 

personas. 

 Tika organizēta valsts apmaksāto sociālo pakalpojumu saņemšana - sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi represētajiem, Černobiļas AES dalībniekiem un 

personām ar funkcionāliem traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no 

prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

vardarbības mazināšanai pilngadīgām personām, ilgstoša sociālā aprūpe un 

rehabilitācija personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

 

5.7. Bāriņtiesa 

Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2016. gadā saņemti un izskatīti: 

 157 juridisko un fizisko personu iesniegumi, 

 nosūtīta korespondence 732 juridiskām un fiziskām personām, 

 saņemtas 430 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem, 

 pieņemti 50 lēmumi no tiem 1 vienpersoniskais lēmums,  

 sniegti 3 atzinumi tiesai par aizgādnību un saskarsmes kārtības noteikšanu 

2016.gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 153 lietas: 

 8 lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, 

 19 lietas par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, 

 9 lietas par bērnu ievietošanu audžuģimenē, 

 21 aizbildnības lietas, 

 9 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, 

2016.gadā Valkas novadā bija 32 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un 

audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā: 

 Audžuģimenē - 7 bērniem, 

 aizbildņu ģimenēs - 17 bērniem, 

   ārpusģimenes aprūpes iestādēs - 8 bērniem. 

 

Pildot Bāriņtiesu likuma 21.pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību, 

bāriņtiesa pieņēmusi 2 lēmumus.  

Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 14 pieprasījumi Valsts bērnu tiesību aizsardzības 

inspekcijai apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai.  
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Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas par jautājumiem, kas skar ģimenes tiesības.  

Pārskata gadā bāriņtiesa informējusi Sociālo dienestu par 14 ģimenēm, kurās atrodas 

22 bērni un kurām nepieciešama psihosociālā palīdzība.  

Bāriņtiesas locekļi apsekojuši un pārbaudījuši dzīves apstākļus 19 aizbildņu ģimenēs, 

22 aizgādnībā esošām personām, 9 ārpusģimenes aprūpes iestādē dzīvojošiem bērniem, 

piedalījušies 50 lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši ģimenes, par kurām 

saņemta informācija, ka tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu aprūpei. 

2016.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, 2016. gadā tika 

sagatavotas un nodotas Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras zonālā valsts arhīva glabāšanā 

2001. gada 44 lietas: 

 Valkas pilsētas bāriņtiesas - 12 lietas,  

 Ērģemes pagasttiesas – 8 lietas, 

 Kārķu pagasttiesas – 6 lietas, 

 Valkas pagasttiesas – 6 lietas 

 Vijciema pagasttiesas – 7 lietas, 

 Zvārtavas pagasttiesas – 5 lietas. 

Atbilstoši 06.11.2012. MK noteikumiem Nr.748, “Dokumentu un arhīvu pārvaldības 

noteikumi”, 2016.gadā tika sagatavotas, aprakstītas un Latvijas Nacionālā arhīva Valmieras 

zonālā valsts arhīvā saskaņoti 2011.gada lietu uzskaites saraksti, vairāklīmeņu arhīviskā 

apraksta shēma, fonda apraksts un paskaidrojums par uzskaites sarakstos neiekļautām 

lietām. 

Valkas novada bāriņtiesa, 2016.gadā atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Valkas novada 

pagastos ir veikusi apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus:  

 Ērģemes pagastā 19 

 Kārķu pagastā  42 

 Valkas pagastā 70 

 Vijciema pagastā 26 

 Zvārtavas pagastā 6 

Iekasēti 1213 euro valsts nodeva par apliecinājumu veikšanu. 

 

5.8. Komunālā saimniecība 

 

Ūdenssaimniecība 

Valkas novada, Valkas pilsētas Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas infrastruktūras 

nodrošināšanai veiktie darbi 2016. gadā: 

 Pilsētā likvidēti visi atklātie ūdensvada trašu un pievadu avāriju gadījumi, lielākie no 

tiem - Raiņa ielā 18; Ausekļa un Rūjienas ielu krustojumā; Rīgas ielā 25 

 Kārķu, Zvārtavas, Valkas pagastā, Lugažos un Sēļos veikti ūdensvada avāriju 

novēršanas un kanalizācijas aizsprostojuma likvidēšanas darbi. 

 Zvārtavas pagastā veikta ūdens sūknētavas cauruļvadu pārbūve atdzelžošanas 

iekārtas uzstādīšanai. 

 Veikts liels darbs līdzekļu (parādu) atgūšanā par sniegtajiem pakalpojumiem, apzināti 

un likvidēti 3 nesankcionēti pieslēgumi. 
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 Valkā, Varoņu ielā 34 veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve – izbūvēts 

jauns ūdensapgādes pievads un kanalizācijas izvads. 

 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. 

 Veikta kanalizācijas galvenās sūknētavas, Semināra ielā 2,modernizācija - uzstādīts 

otrs jaunās paaudzes Grundfoss markas sūknis un modernizēta automātika sūkņu 

vadībai. 

 Ērģemes pagastā uzsākta pastāvīga (1reizi nedēļā) kanalizācijas notekūdeņu 

izvešana uz pārsūknētavu no pagasta teritorijas, kurā nav centralizētās 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 (vākiem)- 25 gab. 

 Veikta visu „Valkas namsaimnieka” pārvaldījumā esošo māju (65) un citu objektu 

ievadskaitītāju veritifikācija un bojāto ūdensskaitītāju nomaiņa. 

 Ūdensieguves sūknētavā iegūts, atdzelžots un piegādāts patērētājiem 276213 m³ 

dzeramā ūdens. 

 Ar asenizācijas automašīnu savākti 801m³ sadzīves kanalizācijas notekūdeņi. 

 Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 334754m³ 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 47 tehniskie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu 

izbūvi 39 objektu adresēm. 

 Noslēgti līgumi par pieslēgšanos pilsētas centralizētiem tīkliem - 23 privātpersonām 

un 8 juridiskām personām. 

 Ekspluatācijā pieņemta no jauna izbūvētā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trase 

Viestura ielā. 

 Regulāri veikti ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi pašvaldības pārziņā esošajos 

objektos-skolas, bērnudārzi, pārvaldes iestādes u. t. t. 

 Iegādāta funkcionāli piemērotāka kravas/ pasažieru a/m VW T5 nodaļas vajadzībām. 

Veikti pasākumi nodaļas darba disciplīnas un kolektīva mikroklimata uzlabošanā. 
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Siltumapgāde  

 

        2016.gadā veiktas apkures sistēmas, katliekārtu drošības pārbaudes katliem - 8.katli, 

kā arī notikušas 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.  

      Varoņu ielas 39 katla mājā veikts 2004.gadā uzstādītā apkures katla AST – 2.0 

kurtuves remonts, nomainītas nolietojušās sildcaurules, kā arī veco, izdegušo siltumizturīgo 

ķieģeļu nomaiņa uz jauniem. Iemūrēti un ar speciālu stiprinājumu nostiprināti 500 jauni 

ķieģeļi.  

Siltumtrases - veikta veco, bojāto siltumtrašu posmu nomaiņa uz jauniem, rūpnieciski 

izolētiem Logstor Ror firmas cauruļvadiem bezkanāla ieguldījumā: 

- siltumtrases posms no Varoņu ielas 38 kontrolakas līdz Varoņu ielas 40 dzīvojamās 

mājas pagrabā esošajam siltummezglam ar kopējo garumu 40 metri un dn 89 

- izbūvēts siltumtrases posms uz Varoņu ielas 34 dzīvojamo māju ar kopējo garumu 

24 metri un dn 60 

- nomanīts siltumtrases posms zem Domes bulvāra ielas braucamās daļas ar kopējo 

garumu 36 metri un dn 139, kas savieno Domes 3 katla māju ar Tirgus ielas dzīvojamām 

mājam 

Novērstas 6 siltumtrašu avārijas: 

- Varoņu kvartāla siltumtrase – 2 avārijas 

- Domes Bulvāra siltumtrase – 1 avārijas 

- Zvaigžņu ielas 1 siltumtrase – 1 avārija 

 

Siltummezgli - veikti profilaktiskie remonti, apkopes, bojāto iekārtu, noslēgarmatūras 

nomaiņa, veikta 2 siltummaiņu skalošana. 

Noņemti uz pārbaudi un uzstādīti pēc pārbaudes verificēti 64 siltumskaitītāji: 

- dzīvojamās mājas – 40 gab. 

- juridiskās un pašvaldības ēkas – 24 gab. 

- uzstādīti jauni siltumskaitītāji – 3 gab. 

Tajā skaitā tika veikti ikdienas darbi, kas saitīti ar izsaukumiem sakarā ar apkures un 

karstā ūdens nodrošināšanu iedzīvotājiem un juridiskām personām, kā, piemēram, 

siltummezglu regulēšana, sitēmas iztukšošana, uzpildīšana, atgaisošana, radiatoru, bojātās 

noslēgarmatūras nomaiņa utt. 

 

Tika sniegta tehniska palīdzība siltumapgādes nodaļai nepiederošajās katlu mājās: 

- apkures sistēmas, apkures katla apkope -  remonts Valkas stadionā 

- apkures sistēmas, apkures katla apkope – remonts Valkas pagasta Sēļos 

 

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa 

 

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa nodrošina Valkas pilsētas administratīvās 

teritorijas sakopšanu, tai skaitā:  

- parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšana un kopšana, 

- ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošana, atkritumu 

savākšanu publiskajās teritorijās,  

- pilsētas ielu un laukumu kopšana,  

- Cimzes, Meža, Ebreju un Brāļu kapu kapsētu kopšana, 
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- bērnu rotaļu laukumu Beverīnas ielā 2 un Ausekļa ielā 44 un skeitparka darbības 

nodrošināšana,  

- dzīvnieku patversmes “Nagliņas” darbības nodrošināšana un klaiņojošo dzīvnieku 

izķeršana, 

- Sēlijas ielas slūžu apkalpošanai,  

- dūņu kompostēšanas laukuma apsaimniekošana, 

- Valkas pilsētas Ziemassvētku egles uzstādīšana un pilsētas svētku noformēšana, 

- tehnikas parka uzturēšana un tehnikas pakalpojumu sniegšana novada domes 

struktūrvienībām. 

 

Pārskata gadā nodaļa izgatavoja un izvietoja Rīgas ielā 15 trīs jaunas puķu kastes, 

izveidoti jauni stādījumi Indriķa Zīles skvērā 

Zāģēti sausie, bojātie un bīstamie koki Indriķa Ziles parkā – ošlapu kļavas, Lugažu 

laukumā, Cimzes kapos, Parka ielā, Meža ielā, Blaumaņa ielā, Beverīnas ielā, Vienības 

gatvē pie stadiona, gar Pedeles upes krastu u.c. 

Tika remontētas ielu apgaismojuma kabeļlīnijas Ausekļa ielā, Varoņu ielā 40, 

Semināra ielā, Tālavas ielā, Stendera ielā 2 un citās ielās. Ausekļa ielā un no Raiņa ielas 46 

līdz Blaumaņa ielai 2A apgaismes stabiem atjaunots krāsojums. 

Nopirkta jauna specializētā kravas automašīna MAN TGS ar ziemas aprīkojumu. 

Pabeigts Cimzes kapličas iekštelpu remonts. 

Zāģezera pludmalē uzstādīta jauna pārģērbšanas kabīne. 

 

5.9. 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 transportlīdzekļa apstāšanos un stāvēšanu, Valkas novada 

Pašvaldības policijas darbinieki 2016.gadā ir sastādījuši 140 administratīvā pārkāpuma 

protokolu. 

 58 personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Valkas novada domes 

saistošo noteikumu neievērošanu, 50 personām par Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā paredzētajiem pārkāpumiem, 

 32 autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par transportlīdzekļu apstāšanās 

un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, 

 Par dažādiem normatīvo aktu pārkāpumiem uzsākta 41 administratīvā lietvedība, 

 100 administratīvā pārkāpuma lietas nosūtītas izskatīšanai Valkas novada domes 

Administratīvajai komisijai, 

 Izskatīts 21 fizisko un juridisko personu iesniegums un sniegtas atbildes, 

 Nosūtīti 19 rakstiski brīdinājumi, 

 Izteikti 345 mutvārdu aizrādījumi par sīkiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, 

 Nodrošināta sabiedriskā kārtībā un drošība 21 sporta un izklaides pasākumā, 

 Valsts policijā atskurbšanai nogādātas 11 personas, dzīvesvietā nogādātas 6 

personas, kuras atradās publiskā vietā stiprā alkohola reibumā, 

 Par transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī aizturēti 1 vadītājs, nodots Valsts 

policijas darbiniekiem, 

 Aizturēta 1 bezvēsts pazudusi persona, kura nogādāta Valsts policijas iecirknī. 
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Tāpat kā iepriekšējos gadus 2016.gadā Valkas novada Pašvaldības policijai ir bijusi 

veiksmīga sadarbība ar Valkas novada Sociālā dienesta darbiniekiem, Valkas novada 

Bāriņtiesu, SIA “Valkas Namsaimnieks” darbiniekiem, Valsts robežsardzi, Valsts policijas 

Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkni un Igaunijas Valsts policijas darbiniekiem. 

 

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) 

Valkas novada dome un Valgas pilsēta darbojas “City Twins” (Pilsētas Dvīņi) asociācijā, 

kuras dalībnieki ir arī „pilsētas dvīņi” Imatra - Svetogorodsk (Somija – Krievija), Narva – 

Ivangorod (Igaunija – Krievija), Frankfurte (Oder) – Slubice (Vācija – Polija). Asociācija tika 

izveidota ar mērķi dalīties pieredzē kopīgu problēmu risināšanā, kā arī, lai veicinātu 

veiksmīgu, sabalansētu attīstību pierobežas reģionos. 

Valkas novada dome darbojas arī “Twin Towns” asociācijā, kuras sastāvā ir: 

- Valga, Igaunija 

- Östhammar, Zviedrija 

- Durby, Beļģija 

- Uusikaupunki, Somija 

- Orimattila, Somija 

- Kobylnica, Polija 

- Koscielisko, Polija 

- Tvrdosin, Slovākija 

- Weissenburg, Vācija 

Valkas pašvaldība darbojas biedrībā Eiroreģions “Pleskava – Livonija”, kas ir pierobežas 

pašvaldību brīvprātīga savienība. 
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 Valkas novada domes pašvaldības delegācija devās vizītē uz Gruzijas 

otru lielāko pilsētu Kutaisi. Vizītes mērķis - nostiprināt un attīstīt draudzīgu 

sadarbību starp Latviju un Gruziju, noslēgt sadarbības līgumu, kas 

paredz  apmaiņu un sadarbību tādās jomās kā lauksaimniecība, rūpniecība, 

būvniecība, pārtikas pārstrādes infrastruktūra, investīcijas, tūrisms un kultūra. 

Vizītes laikā Kutaisi  svinēja pilsētas dienas, kurā piedalījās arī līdzšinējās 

Kutaisi sadraudzības  pilsētas. Svētku ietvaros Valka un Valga, svinīgā 

ceremonijā noslēdza oficiālus sadraudzības līgumus.  

 Valkas novada domes administrācijas pārstāvji un Valkas ģimnāzijas skolnieki 

apmeklēja ikgadējo sadraudzības pilsētu tīklojuma Twin Town sanāksmi Durbuy pašvaldībā, 

Beļģijā, kas norisināsies no 2016. gada 4.augusta līdz 8.augustam. Sanāksmē piedalījās 

sadraudzības pilsētu tīklojuma administrācijas pārstāvji un jaunieši no Durbuy (Beļģija), 

Kobylnica un Koscielisko (Polija), Orimattila (Somija), Valga (Igaunija) un Valka (Latvija). 

Katru gadu kāda no sadraudzības pašvaldībām organizē šāda tipa tikšanos, kurā pašvaldību 

administrācijas pārstāvji un jaunieši sadarbojas ar mērķi stiprināt attīstību un sadarbību starp 

Eiropas Savienības dalībvalstīm. 2016.gada sanāksmes tēma bija “Apkarot imigrantu 

stigmatizāciju un veidot pretējus naratīvus, lai veicinātu starpkultūru dialogu un savstarpēju 

sapratni” (Combatting stigmatisation of immigrants and building counter narratives to foster 

intercultural dialogue and mutual understanding). 2017.gada sanāksme tiks rīkota Valgā, 

Igaunijā.  

 Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi 2016.gada 22.oktobrī Valgas sporta hallē notika 

4.Valgas-Valkas Uzņēmēju sporta diena. Sporta dienas mērķis ir iepazīties ar kaimiņpilsētas 

uzņēmējiem, nodibināt sadarbības kontaktus un jautri un aktīvi pavadīt laiku. 2016.gada 

sporta dienā piedalījās kopā 45 dalībnieki, no Latvijas bija pārstāvēti uzņēmumi SIA “PEPI 

RER”, SIA “Kaide Plus”, SIA “Varikon”, “Kalnbundas”, veikals “Mego” un laikraksts 

“Ziemeļlatvija” un no Igaunijas “Gomab Moobel”, “Aclima Baltic” un veikals “Selver”.  

 Pēc saņemtā ielūguma no Marijampoles pašvaldības (Lietuva) ar uzaicinājumu 

apmeklēt Marijampoles pilsētu, Valkas novada un Valgas apriņķa pašvaldību delegācijas 

laikā no 2016.gada 21.septembra līdz 23.septembrim devās pieredzes apmaiņas braucienā 

uz Marijampoles pašvaldību. Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 18 Valkas novada 

domes un 20 Valgas apriņķa valdes vadītāji, speciālisti un deputāti. 
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7. Nākamā gadā plānotie pasākumi 

 

Valkas novada dome piedalījās trīs projektu sagatavošanā, iesniegšanai Igaunijas – 

Latvijas programmai un 2017.gadā uzsāks šo projektu ieviešanu: 

 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. 

 

INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 

projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” 

(11.attēls) 

 
 

 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 
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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.). 

 

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, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus 

īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā. Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar 

pašvaldībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta 

īstenošanas laiks no 2016. līdz 2018. gadam. Trīs gadu periodā Valkas pašvaldība plāno 

iesaistīt projektā 32 mērķa grupas jauniešus, kopējais pieejamais finansējums 50 054,40 

EUR. 

 

Programmas „Inteliģenta Enerģija Eiropai” projektā „PRIMES” (Zaļais iepirkums 

pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu). Projekta galvenais mērķis ir veicināt un 

sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās 

veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā 

publiskā iepirkuma sektoros: siltināšanas materiāli ēkām, transports, skolu un citu publisko 

ēku aprīkojums, biroja aprīkojums, iekštelpu, ārtelpu un ielas apgaismojums u.c. Projekta 

ietvaros pašvaldība 2016.gadā šī projekta ietvaros tika veikti vairāki zaļie iepirkumi.  

 

 

 


