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Mūsu darbs novadam un Latvijai 

 

Mēs turpināsim strādāt, lai Valkas novads kļūst par vietu, kur pilnvērtīgi dzīvot un 

strādāt visu vecumu iedzīvotājiem paaudžu paaudzēs. 

Mēs turpināsim veicināt cieņu un mīlestību pret savu dzimto vietu un visu Latviju! 

Rīcība 

 

Ekonomiskā attīstība, uzņēmējdarbība 

Aktīvi turpināsim veicināt jaunu darba vietu izveidi: 

- Pašvaldības spēkiem būvējot ražošanas ēkas, veidojot kopuzņēmumus 

- Paplašinot atbalstu uzņēmējiem, tādējādi sekmējot jaunu uzņēmumu rašanos 

- Ar krājaizdevu sabiedrības starpniecību padarot pieejamākus finanšu resursus 

- Palīdzot uzņēmējiem veidot kontaktus ar sadarbības partneriem un investoriem 

- Organizējot izglītojošus pasākumus uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanai. 

 

Izglītība 

Pilnveidosim mūžizglītības iespējas 

Turpināsim uzlabot izglītības kvalitāti , pieejamību, infrastruktūru: 

- Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā veidojot augstvērtīgu izglītību nodrošinošas 

programmas 

- Pārdomāti attīstot, pilnveidojot izglītības pieejamību un kvalitāti laukos 

- Sadarbojoties ar augstskolām, lai Valkā atkal varētu iegūt augstāko izglītību 

pieprasītās profesijās 

- Uzlabojot tehniskās jaunrades, praktisko prasmju un IT pieejamību 

- Pilnveidojot jauniešu brīvā laika izmantošanas piedāvājumus 

(multifunkcionālais iniciatīvu centrs, nometnes, pārgājieni, konkursi u.tt.) 

- Paužot atzinību un apbalvojot skolēnus-olimpiāžu uzvarētājus 

- Profesionālās ievirzes un interešu izglītībā - veicinot skolotāju motivāciju, 

ieviešot  jaunas mācību programmas un metodes 

- Izveidojot Valkā mūsdienīgu dienesta viesnīcu. 

 

Kultūra, sports , tūrisms 

Turpināsim Dziesmu un deju svētku, citu latvisko tradīciju un vērtību kopšanu 

līdzsvarā ar interesantu brīvā laika pavadīšanu un izklaidi 

Organizēsim novada sociālekonomisko attīstību veicinošus starptautiskus 

pasākumus 

Veicināsim un atbalstīsim iedzīvotāju iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā 

Turpināsim attīstīt un pilnveidot sporta dzīvi no aktīva dzīvesveida veicināšanas 

līdz profesionālajam sportam: 



- Uzturot visas novada sporta bāzes, atbalstot sporta klubu attīstību 

- Atbalstot mūsu sportistu piedalīšanos valsts un starptautiska līmeņa sporta 

sacensībās 

- Veidojot un attīstot tautas un ģimeņu sporta tradīcijas 

Tūrisma jomā veicināsim viesu piesaisti, turpinot ieviest jaunus tūrisma produktus. 

 

Saimnieciskā darbība, vide 

Turpināsim uzlabot komunālās jomas pakalpojumus un materiālo bāzi: 

-  Modernizējot katlumājas Valkā Lauktehnikā, Ērģemē un Valkas pagastā 

-  Turpinot darbu pie ūdensvadu un kanalizācijas tīklu uzlabošanas pilsētā un 

pagastos   

-  Turpinot energoefektīvu saimniekošanu – (māju siltināšana, elektrības un 

siltuma taupīšanas pasākumi, mazāk degvielas tērējoša tehnika utt.) 

Turpināsim meklēt veidus ātrākai ielu, ceļu, iekšpagalmu sakārtošanai  

Aktivizēsim atpūtas zonu veidošanu un labiekārtošanu   

Veidosim mājokļu programmu speciālistiem un jaunajām ģimenēm 

Centīsimies panākt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sabiedriskā transporta tīklu 

un grafiku 

 

Veselība, sociālā palīdzība 

Turpināsim uzlabot pieejamo medicīnas pakalpojumu klāstu un kvalitāti 

Turpināsim dažādot un uzlabot sociālo palīdzību 

Aktīvi sadarbosimies ar pensionāru organizācijām 

 Īpašu vērību pievērsīsim ģimenēm ar bērniem 

 

Sabiedrība, sadarbība 

Veicināsim pilsoniskās sabiedrības attīstību – atbalstot nevalstisko organizāciju 

aktivitātes,  īpaši akcentējot skolēnu un jauniešu pilsoniskās apziņas veidošanu  

Dažādosim iedzīvotāju informēšanu un iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, gan 

organizējot tikšanos , gan izmantojot vietējo radio, TV, veidojot aplikācijas, blogus  

Piedāvāsim lielāku patstāvību jauniešu iniciatīvām, iesaistot tos novada dzīves 

attīstībā 

Iespēju robežās atbalstīsim drošības stiprināšanu  

Veidosim ciešāku saikni starp bijušajiem novada iedzīvotājiem, veicināsim viņu 

atgriešanos 

Kopā ar Valgas pilsētu kā sadarbības partneri, īstenosim Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda projektu “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”. 

Sadarbība ar Valgas pašvaldību turpinās būt par vienu no novada attīstības 

stūrakmeņiem . 

 

 Ar atbildību strādāsim Valkas novada tālākai attīstībai! 


