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1. Novadu veidojošās pilsētas un pagasti  

Pašlaik esošais 

novads, 

republikas pilsēta 

Pilsēta, pagasts 

Teritorijas attīstības līmeņa indekss, 

vienības 
(vieta 110 grupā, sākot ar lielāko rādītāju; 

republikas pilsētai vieta 9 grupā)  
Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati 

2014 2015 2016 2017 

Naukšēnu novads 1. Ķoņu pagasts 

2. Naukšēnu pagasts 

-0,202  

(53) 

-0,150  

(50) 

-0,124  

(49) 

-0,209  

(58) 

Rūjienas novads 3. Ipiķu pagasts 

4. Jeru pagasts 

5. Lodes pagasts 

6. Rūjienas pilsēta 

7. Vilpulkas pagasts 

-0,518  

(75) 

-0,402  

(66) 

-0,351  

(67) 

-0,414  

(71) 

Strenču novads 8. Jērcēnu pagasts 

9. Plāņu pagasts 

10. Sedas pilsēta 

11. Strenču pilsēta 

-1,001  

(96) 

-0,913  

(94) 

-0,945  

(96) 

-0,980  

(95) 

Valkas novads 12. Ērģemes pagasts 

13. Kārķu pagasts 

14. Valkas pagasts 

15. Valkas pilsēta 

16. Vijciema pagasts 

17. Zvārtavas pagasts 

-0,739  

(88) 

-0,613  

(83) 

-0,521  

(77) 

-0,659  

(87) 

 

2. Apvienotā Valkas novada teritorijas raksturojums 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” jaunveidojamo pašvaldību teritoriju izpētes darba materiāls 

 

Valkas novads aizņem ap 60 km garumā izstieptu Igaunijas pierobežas joslu, ko no pārējās 

Latvijas teritorijas atdala Sedas tīrelis un lieli mežu masīvi. Lai nokļūtu Valkā no Rīgas, braucot ar 

automašīnu, nepieciešamas 2 stundas 20 minūtes. Tikpat ilgs laiks ceļā no Rīgas jāpavada līdz Madonai 

un Līvāniem. Ilgāks laiks nepieciešams, lai no Rīgas nokļūtu trešdaļā (10 no 29) reģionālo attīstības 

centru, tāpēc Valkas sasniedzamības rādītāju Latvijas apstākļos var uzskatīt par vidēju. 

Lai arī pilsētas tiesības Valkai tika piešķirtas jau 1584. gadā, par lielāku apdzīvoto vietu tā sāka 

veidoties tikai 19. gadsimtā, kad kļuva par apriņķa centru. Uz šejieni tika pārceltas un veidotas no jauna 

dažādas iestādes, to skaitā skolotāju seminārs, kam Jāņa Cimzes vadībā bija ļoti būtiska nozīme latviešu 

inteliģences veidošanās pirmsākumos. 19.–20. gadsimta mijā Valka kļuva par lielāko dzelzceļa mezglu 

Ziemeļvidzemē. Platsliežu dzelzceļi to savienoja ar Rīgu, Tartu un Pleskavu, bet šaursliežu – ar Pērnavu 

un Alūksni. Saimnieciskās izaugsmes rezultātā Pirmā pasaules kara priekšvakarā ar vairāk nekā 20 

tūkstošiem iedzīvotāju Valka jau bija kļuvusi par otro lielāko Vidzemes (bez igauņu apriņķiem) 

pilsētu aiz Rīgas.  

Nozīmīgākais pavērsiens Valkas vēsturē saistās ar Latvijas un Igaunijas valstu veidošanos un to 

robežu nospraušanu. Brīvības cīņu laikā (1918.–1920. g.) pilsētas nacionālais sastāvs bija mainījies, 

latviešiem paliekot mazākumā, kā rezultātā angļu pulkveža S. Talentsa vadītā robežkomisija 

1920. gadā lēma, ka pilsētas lielākā daļa ar tās centru tiek iekļauta Igaunijā, Latvijai atstājot vien 

Valkas rietumu nomali.  

Lai arī jaunās Latvijas Republikas valdība centās palīdzēt Valkai atgūties, saglabājot tai apriņķa 

pilsētas statusu un palīdzot pārcelties vairāk nekā 2000 latviešu iedzīvotāju no Valgas, pēc pilsētas 

pamatdaļas un dzelzceļa mezgla atšķelšanas abu jauno valstu ieviestās robežkontroles dēļ pieeja 

tradicionālajam saimnieciskās ietekmes areālam bija apgrūtināta, un Valkas Latvijas daļa nespēja 

atjaunot agrāko ietekmi. Būdama apriņķa centrs, iedzīvotāju skaita ziņā (3,3 tūkst. 1935. g.) tā atpalika 
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no Valkas apriņķa pilsētām  Alūksnes (4,4 tūkst.) un Smiltenes (3,8 tūkst.), bet no tuvākajām apriņķa 

pilsētām Cēsīm (8,7 tūkst.) un Valmieras (8,5 tūkst.) pat vairākkārt. 

Padomju laikā, valdot komandekonomikai, Latvijas administratīvajai robežai vairs nebija tik liela 

nozīme. Valkā un tās apkārtnē tika izvietotas padomju karabāzes un dažādi uzņēmumi, kas pildīja 

plānveida ekonomikas pasūtījumus. Vilcieni no Valgas kursēja gan uz Rīgu, gan Ļeņingradu (tagad 

Sanktpēterburga) un Tallinu, ko aktīvi izmantoja arī Valkā dzīvojošie. Gan Valka, gan Valga bija rajonu 

centri, kas bija noteicošais faktors dažādu rajona nozīmes iestāžu un uzņēmumu izvietošanai šeit. 

Iedzīvotāju skaits Valkā 20. gs. 80. gados pārsniedza 8 tūkstošus, bet Valgā – 18 tūkstošus, 

sasniedzot savu vēsturisko maksimumu.  

 

 

 
Valkas–Valgas karte 2018. gadā 

 

Pēc neatkarības atjaunošanas plānveida ekonomikas sabrukuma apstākļos sākās sarežģītais 

pārejas process uz brīvā tirgus ekonomiku. Valkā, kas atkal ar reālu valsts robežu bija atdalīta no 

vēsturiskās pilsētas pamatdaļas Valgas, saimnieciskā rosība atjaunojās valsts perifērijai raksturīgajā 

gausumā, tā paātrinot šeit valstij kopumā izteikto depopulācijas tempu. No 1989. gada 8230 

iedzīvotājiem 2018. gadā Valkā bija palikuši tikai 4592 (55,8%!). Lai arī pēc Latvijas un Igaunijas 

pievienošanās Eiropas Savienībai un Šengenas zonai ir atjaunojusies preču, pakalpojumu un iedzīvotāju 

brīva kustība abu valstu starpā, kas Valkas gadījumā nozīmē iespēju ciešākai integrācijai ar Valgu, šķiet, 

ka pagaidām to savā labā vairāk spējusi izmantot Igaunija. Par to liecina depopulācijas temps Valgā, kas 

tajā kā Igaunijas perifērijas pilsētā neatkarības gados arī bijis visai straujš (no 1989. g. 17 700 

iedzīvotājiem 2018. g. Valgā bija palikuši tikai 12 334 (69,7%), tomēr iedzīvotāju skaita sarukuma 

temps šajā laikā bijis par 14% lēnāks nekā Valkā. Viens no faktoriem, kas to ietekmē, ir valcēniešu 

pārcelšanās uz Valgu pievilcīgākas Igaunijas valsts sociāli ekonomiskās politikas dēļ. Biežākie 

iemesli, kas tiek minēti no emigrantu puses, ir ievērojami augstāki pabalsti ģimenēm ar bērniem un 

lielāka bezmaksas pakalpojumu pieejamība veselības aprūpē (ar nosacījumu, ka vismaz viens no 

ģimenes locekļiem ir nodarbināts un maksā nodokļus Igaunijā). Arī labāk apmaksātu darbavietu 

pieejamība ir iemesls, kādēļ 500 līdz 700 valcēniešu strādā Igaunijā un maksā tur nodokļus. Te gan 

jāpiebilst, ka Valgā esot reģistrēti arī ap 160 latviešu bezdarbnieku.  
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Tā kā Igaunijā jau ilgu laiku ievērojami lielāks valsts finansējums tiek atvēlēts ceļu 

uzturēšanai un veiksmīgāk notiek vilcienu satiksmes modernizācija, apstākļi reģionos dzīvojošo 

iedzīvotāju mobilitātei ir ievērojami labvēlīgāki nekā Latvijā. Izmantojot to, arī Valkas iedzīvotāju 

ikdienas migrācija sniedzas tālu ārpus Valkas–Valgas. Pateicoties ērtajai vilcienu satiksmei, valcēnieši 

par 3 EUR 46 minūtēs var nokļūt 60 km attālajā līdzīga lieluma Igaunijas mazpilsētā Elvā (5,6 tūkst. 

iedzīvotāju 2018. g.), kur ir iespējams strādāt lielā industriālās elektronikas uzņēmumā (“Enics Eesti”; 

gada apgrozījums vairāk nekā 100 milj. EUR) vai arī doties tālāk – uz Valkai tuvāko reģiona lielpilsētu 

Tartu, kur labi apmaksātu darbavietu izvēle un pakalpojumu klāsts ir vēl plašāks, ceļu mērojot ar 

modernajiem Šveicē ražotajiem “Stadler” vilcieniem. Līgums par to piegādi Igaunijai tika noslēgts jau 

2010. gadā (85% no vilcienu iegādes izmaksām finansēja ES Kohēzijas programmas)1, tas ir, ap to pašu 

laiku, kad arī Latvijā tika veiktas līdzīgas darbības, tomēr tās nav noslēgušās joprojām, tāpēc uz Rīgu 

valcēniešiem jābrauc ar 40 gadus veciem, labākajā gadījumā renovētiem vilcieniem, kam paralēli kursē 

arī autobusi, ceļā pavadot 2,5 līdz 3,5 stundas.  

 

Igaunijas (Valga–Tartu–Tallina) un Latvijas (Valga–Rīga) vilcieni Valgas dzelzceļa stacijā 

https://twitter.com/ojars99 

 

Minētie piemēri norāda tikai uz dažām valsts līmenī risināmām problēmām, kas ietekmē nodokļu 

maksātāju aizplūšanu no Latvijas. Valkā kā robežpilsētā mūsu valsts konkurētspējas vājās vietas 

izpaužas īpaši skaudri, jo, valdot šādam fonam, grūtāk izmantot robežpilsētas priekšrocības, kas, 

neapšaubāmi, ir arī Valkā.  

Robežpilsētās viens no ekonomikas dzinējspēkiem parasti ir tirdzniecība, kas orientēta uz 

ārzemnieku apkalpošanu. Kaimiņvalstu iedzīvotāji šeit ierodas, lai izdevīgāk iegādātos noteiktas preces 

un pakalpojumus. Spilgtākai piemērs Valkas gadījumā saistīts ar akcīzes nodokļa celšanu 

alkoholiskajiem dzērieniem Igaunijā 2016. gadā. Kopš šī brīža pēc alkoholiskajiem dzērieniem šeit 

masveidā ierodas Igaunijas un Somijas iedzīvotāji. Igauņu uzņēmēji to apkalpošanai Valkā atvēruši 

piecus specializētos alkohola veikalus. Situācija īpaši nav mainījusies arī 2019. gadā, kad gan Igaunijas, 

gan Latvijas valdība, konkurējot viena ar otru, veica izmaiņas akcīzes nodokļu likmēs. Lai arī šāda 

biznesa ētiskā puse nav viennozīmīga, nevar noliegt, ka igauņu un somu pircēju klātbūtne ne tikai 

krietni papildina nodokļu ieņēmumus Valkā, bet arī veicinājusi ēdināšanas nozares attīstību – 

pilsētā darbojas septiņas bistro tipa ēstuves. Novērtējot pārtikas kvalitātes un cenas atbilstību, aizvien 

vairāk Igaunijas iedzīvotāju iepērkas Latvijas pārtikas veikalos un īrē telpas saviesīgiem pasākumiem. 

Tomēr, salīdzinot ar tūrisma industrijas līmeni Igaunijā, piedāvājuma klāsts Valkas pusē joprojām ir 

daudz pieticīgāks, tāpat kā uzņēmējdarbības aktivitāte kopumā, ko robežpilsētā ļoti ietekmē valsts 

                                                      
1 https://www.railwaygazette.com/news/single–view/view/elektriraudtee–orders–stadler–flirt–trains.html 

https://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/elektriraudtee-orders-stadler-flirt-trains.html
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uzņēmējdarbības vides zemā konkurētspēja salīdzinājumā ar kaimiņvalsti. Šī iemesla dēļ Valkā pat 

veiksmīgi darbojas konsultāciju uzņēmums, kas palīdz latviešu uzņēmējiem savu biznesu pārcelt uz 

Igauniju, kur, citējot uzņēmējus, ir zemāki darbaspēka nodokļi un vienkāršākas birokrātiskās 

procedūras. Jācer, ka valsts līmenī turpināsies reformas (būtisks solis pareizajā virzienā bija 2018. g. 

lēmums par reinvestētās peļņas neaplikšana ar nodokļiem, kas Igaunijā darbojās jau sen), kas 

uzņēmējdarbības vidi Latvijā padarīs pievilcīgāku investoriem un biznesam. Valkai šie uzlabojumi būtu 

kritiski svarīgi ne tikai, lai pagrieztu migrācijas plūsmu pretējā virzienā, bet lai beidzot realizētu savu 

robežpilsētas biznesa potenciālu.   

Šobrīd Valka gan pēc iedzīvotāju skaita (4,6 tūkst. 2019. g.), gan uzņēmējdarbībā radītās 

pievienotās vērtības2 (14,4 milj. EUR) ir mazākais no Latvijas attīstības centriem. Tagadējā Valkas 

novada aptvertā teritorija visai precīzi sakrīt ar Valkas ietekmes un labākās sasniedzamības areālu. 

Vienīgi Vijciema pagasta apdzīvotākā daļa ir tuvāk Smiltenei nekā Valkai. Visi apkārtējie pagasti un 

pilsētas, kas pašlaik atrodas ārpus Valkas novada, sasniedzamības un ikdienas migrācijas plūsmu 

ziņā vairāk tiecas uz citiem attīstības centriem - vai nu uz Valmieru, vai Smilteni, tāpēc to 

iekļaušana Valkas novadā būtu ļoti rūpīgi izvērtējama. 

 

 
Valkas optimālais sasniedzamības areāls 

 

VARAM piedāvājums - apvienot Valkas novadu ar Strenču, Naukšēnu un Rūjienas novadiem, 

skaidrojams ar vēlmi šādā veidā nodrošināt apvienotajam Valkas novadam administratīvi teritoriālās 

reformas (ATR) ietvaros izvirzīto kritēriju izpildi reformējamiem novadiem. Esošais Valkas novads (7,8 

tūkst. iedzīvotāju) šiem kritērijiem neatbilst, tomēr nevar neņemt vērā faktu, ka Valka ir vienīgā Latvijas 

dvīņu pilsēta, kas faktiski turpinās kaimiņvalstī. Tā kā pārrobežu integrācija Eiropas Savienībā 

visādi tiek sekmēta, ir pamats uzskatīt, ka arī Valkas–Valgas gadījumā nākotnē tā tikai 

padziļināsies. Abām pilsētām, apvienojot savu demogrāfisko un ekonomisko potenciālu, veidotos 

centrs, kas iedzīvotāju skaita ziņā līdzinātos Tukumam vai Cēsīm. Tas, protams, pozitīvi ietekmētu 

                                                      
2 Šeit un turpmāk termins “pievienotā vērtība” attiecināts uz uzņēmējdarbībā samaksāto algu fondu ar visiem 

nodokļiem un gūto peļņu (pirms nodokļiem), kas “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” atbilstoši VID, CSP u.c. avotu 

informācijai ar dažādu algoritmu palīdzību sadalīta pa uzņēmumu vietējām vienībām pēc to faktiskās darbības 

vietas. Aprēķinā izmantoti 2017. gada dati par visiem uzņēmumiem, kuru apgrozījums pārsniedz 70 tūkst. EUR.  
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reģiona attīstību, jo šāda izmēra centros uzņēmējdarbībai ir lielākas iespējas (vairāk gan klientu, gan 

strādājošo), tāpēc atmaksājas uzturēt un attīstīt arī tādus resursietilpīgus publisko pakalpojumu 

infrastruktūras objektus kā slimnīca, peldbaseins, veco ļaužu aprūpes mītne utt.  

 

 
Valkas optimālais sasniedzamības areāls un VARAM piedāvātā apvienotā novada teritorija. 

Fragments no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” sagatavotās kartes 

 

Lai varētu baudīt reālus ieguvumus, ko sniedz racionāls publisko resursu izlietojums, abām 

valstīm starpvaldību līmenī jāvienojas par īpašo statusu Valkas un Valgas pašvaldību teritorijai 

(aptver ap 26 tūkst. iedzīvotāju) un jāizstrādā regulējums par Latvijas un Igaunijas dienestu un iestāžu 

sadarbību un savstarpējiem norēķiniem šajā teritorijā. Bez šāda regulējuma Valkas iedzīvotāji, 

piemēram, nevar saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību 2 km attālumā esošajā Valgas slimnīcā, tāpēc 

jādodas uz 55 km attālo Vidzemes slimnīcu Valmierā. Šādu un līdzīgu neērtību izskaušana noteikti 

mazinātu Valkas iedzīvotāju daļas tieksmi pārcelties uz Igauniju.  

Apzinoties, ka integrācijas iespējas un pakāpe dažādās jomās to specifikas dēļ atšķirsies, 

regulējums vispirms būtu jāizstrādā jomām, kas ikdienā visvairāk skar iedzīvotājus (veselības un sociālā 

aprūpe, drošība, vietējā satiksme, atkritumu apsaimniekošana un citi komunālie pakalpojumi).  

Ņemot vērā, ka viens no priekšnosacījumiem pašvaldības uzturēšanai, realizējot ATR, ir 

iedzīvotāju skaits, kas nodrošina vidusskolas komplektācijai nepieciešamo audzēkņu skaitu, ir skaidrs, 

ka esošā Valkas novada ietvaros šādu skaitu nodrošināt nav iespējams. Tā kā tuvākās alternatīvas Valkai 

būtu Smiltene vai Valmiera, vai arī Valga, tikai igauņu valodā, ņemot vērā līdzšinējo Latvijai 

neglaimojošo pieredzi citās jomās, jārēķinās ar iespēju, ka vidusskolas likvidācijas gadījumā daļa 

valcēniešu labāk izvēlēsies turpināt mācības igauņu valodā Valgas ģimnāzijā, nekā braukt uz Valmieru 

vai Smilteni, pastāvot lielai varbūtībai, ka šie jaunieši savu nākotni vairāk saistīs ar Igauniju nekā 

Latviju. Lai šāds scenārijs nerealizētos, Latvijai Valkas īpašajam gadījumam būtu jāparedz izņēmums, 

kas ļauj saglabāt vidusskolu arī ar mazāku skolēnu skaitu. Lai uzturēt augstu izglītības kvalitāti šādā 

nelielā vidusskolā, specializēto priekšmetu apmācībā tai būtu jāmeklē sadarbības iespējas ar Valgas 

ģimnāziju. 
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Lai atvieglotu abu pašvaldību resursu integrāciju, izskatīšanas vērts būtu priekšlikums par īpaša 

statusa piešķiršanu latviešu un igauņu valodai Valgas un Valkas pašvaldību teritorijās. 

Ja Latvijas valsts tuvāko gadu laika tomēr nespēs panākt būtisku progresu minētajās 

jomās, tad, ņemot vērā to, ka atbilstoši prognozēm 2030. gadā Valkas novadā dzīvos tikai 5,6 tūkst. 

iedzīvotāju, tā pamatdaļa būtu jāiekļauj Valmieras, bet Vijciema un Zvārtavas pagasts – 

Smiltenes novadā. 

 

Uzņēmējdarbībā radītā pievienotā vērtība (apļa laukums proporcionāls vērtības apjomam). 

Fragments no “Karšu izdevniecībā Jāņa sēta” veiktās analīzes 

 

 

3. Iedzīvotāju skaits un tā prognozes 

Pašlaik esošais novads Iedzīvotāju 

skaits 2018. gada 

sākumā (CSP) 

Izmaiņas pret 

2009. gadu 

Iedzīvotāju skaita 

prognozes uz 2030. gadu 
(Jāņa sēta, 2019) 

Naukšēnu novads 1731 -18% 1270 

Rūjienas novads 4992 -16% 3865 

Strenču novads 2945 -28% 1684 

Valkas novads 7813 -21% 5339 

Apvienotais  

VALKAS NOVADS  
17481 -21% 12158 

Vieta Latvijā pēc administratīvi 

teritoriālās reformas (ATR), 

sākot ar pēc iedz. sk. lielāko 

33 / 35  33 / 35 

(Avoti: Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk — CSP); SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”) 
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4. Budžets 

4.1. 2018. gada budžeta ieņēmumi un izdevumi 

2018. gada pamatbudžets (Izpilde no gada sākuma) 

BUDŽETS 
Naukšēnu 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Rūjienas 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Strenču 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Valkas 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

KOPĀ IEŅĒMUMI 2 668 738 100% 1 541,7  6 470 922 100% 1 296,3  4 255 806 100% 1 445,1  16 109 199 100% 2061,8 

Nodokļu ieņēmumi 1 236 260 46% 1 541,7  2 732 897 42% 547,5  1 742 301 41% 591,6  4 940 246 31% 632,3 

Ienākuma nodokļi 1 039 215 39% 714,2  2 496 334 39% 500,1  1 569 464 37% 532,9  4 337 675 27% 555,2 

Īpašuma nodokļi 197 045 7% 600,4  236 563 4% 47,4  172 837 4% 58,7  550 237 3% 70,4 

Nenodokļu ieņēmumi 20 068 0,8% 11,6  17 757 0% 3,6  22 181 1% 7,5  194 608 1,2% 24,9 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi 
213 405 8% 123,3  551 090 9% 110,4  571 043 13% 193,9  2 390 044 15% 305,9 

Ārvalstu finanšu 

palīdzība 
4 686 0,2% 2,7  2 239 0,03% 0,4  7 256     8 592 0,05%   

Transferti 1 194 319 45% 690,0  3 166 939 49% 634,4  1 913 025 45% 649,6  8 575 709 53% 1097,6 

Valsts budžeta transferti 1 083 755 41% 626,1  2 825 694 44% 566,0  1 670 999 39% 567,4  8 443 385 52% 1080,7 

t.sk.                         

Pašvaldību budžetā 

saņemtā dotācija no PFIF 
258 372 10% 149,3  926 371 14% 185,6  649 684 15% 220,6  1 620 892 10% 207,5 

Pašvaldību budžetu 

transferti 
109 064 4% 63,0  341 245 5% 68,4  239 526 6% 81,3  127 129 1% 16,3 
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BUDŽETS 
Naukšēnu 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Rūjienas 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Strenču 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

Valkas 

novads 
% 

EUR/ 

iedz. 

KOPĀ IZDEVUMI (atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām) 
2 218 507 100% 1 281,6 6 708 289 100% 1 343,8 3 768 061 100% 1 279,5 17 939 953 100% 2 296,2  

Vispārējie valdības dienesti 409 745 18% 236,7 602 094 9% 120,6 393 779 10% 133,7 1 290 452 7% 165,2  

Aizsardzība 0 0% 0,0 0 0% 0,0 0 0% 0,0 0 0% -    

Sabiedriskā kārtība un drošība 34 927 2% 20,2 41 085 1% 8,2 22 193 1% 7,5 42 344 0,2% 5,4  

Ekonomiskā darbība 312 035 14% 180,3 1 005 069 15% 201,3 928 329 25% 315,2 7 506 693 42% 960,8  

Vides aizsardzība 38 689 2% 22,4 0 0% 0,0 52 489 1% 17,8 0 0% -    

Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
184 599 8% 106,6 578 637 9% 115,9 726 174 19% 246,6 3 290 473 18% 421,2  

Veselība 10 129 0,5% 5,9 23 988 0,4% 4,8 34 876 1% 11,8 17 548 0,1% 2,2  

Atpūta, kultūra un reliģija 212 600 10% 122,8 692 921 10% 138,8 245 863 7% 83,5 1 277 966 7% 163,6  

Izglītība 839 051 38% 484,7 2 939 344 44% 588,8 1 115 372 30% 378,7 3 498 808 20% 447,8  

Sociālā aizsardzība 176 732 8% 102,1 825 151 12% 165,3 248 986 7% 84,5 1 015 669 6% 130,0  

(Dati: Valsts kases - Pārskats par pamatbudžeta izpildi (2018. gada decembris), https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_pasv/code/pub.php?module=pub) 

 

4.2. 2019. gada budžeta ieņēmumu plāns 

  

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

Naukšēnu novads Rūjienas novads Strenču novads Valkas novads

Budžeta ieņēmumu plāns*, euro, 2019. gads
Pašvaldība Budžeta ieņēmumu plāns*, euro EUR/iedz. 

Naukšēnu novads 2 410 448 1392,5 

Rūjienas novads 6 173 729 1236,7 

Strenču novads 3 692 097 1253,7 

Valkas novads 12 255 758 1568,6 

*pamatbudžets un speciālais budžets uz 30.04.2019. 
(Dati: Finanšu ministrija (turpmāk — FM)) 
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4.3. Administratīvie izdevumi 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk — VARAM) aprēķins) 
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Vidzemes plānošanas reģions, 2017. un 2018. gads

Administratīvo izdevumu īpatsvars (%) kopējos izdevumos, 2017

Administratīvo izdevumu īpatsvars (%) kopējos izdevumos, 2018
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Administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, euro,

Vidzemes plānošanas reģions, 2017. un 2018. gads

Administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, euro, 2017 Administratīvie izdevumi uz 1 iedzīvotāju, euro, 2018

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2017 2018 (iespējamas izmaiņas) 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Administratīvie izdevumi,  

% no kopējiem izdevumiem 

Administratīvie izdevumi  

uz 1 iedzīvotāju, euro 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar mazāko 
īpatsvaru* 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazāko 

īpatsvaru* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā, 
sākot ar mazākajiem 

izdevumiem* 

Naukšēnu novads 12,9 86 197,8 107 18,5 107 218,5 104 

Rūjienas novads 9,4 45 101,4 30 9,0 46 115,2 40 

Strenču novads 12,7 84 116,4 55 10,5 67 117,8 46 

Valkas novads 9,6 48 136,1 77 7,2 26 144,8 76 
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4.4.Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (PFIF) 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Iemaksas PFIF, EUR 
Dotācija no PFIF, % no visiem 

pašvaldības ieņēmumiem 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā, 

sākot ar lielākajām iemaksām* 
Rādītājs 

Vieta 101 dotāciju saņēmēja grupā, 
sākot ar mazāko īpatsvaru** 

Naukšēnu novads -355 210 20 14,7 42 

Rūjienas novads -1 166 993 65 18,9 62 

Strenču novads -764 911 45 20,7 73 

Valkas novads -2 066 401 90 16,9 51 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

**republikas pilsētām vieta 6 dotāciju saņēmēju grupā 

(FM dati) 
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4.5. Pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju 

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2019 

Pašvaldības budžeta IIN ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju (EUR) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar lielākajiem ieņēmumiem* 

Naukšēnu novads 554,0 45 

Rūjienas novads 471,1 80 

Strenču novads 513,4 60 

Valkas novads 512,3 61 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(FM dati) 
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4.6. Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

*republikas pilsētām vieta 9 grupā 

(Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) dati) 
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2 000,0

2 500,0

3 000,0

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo (EUR), 

Vidzemes plānošanas reģions, 2016. un 2017. gads

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo (EUR), 2016 Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo (EUR), 2017

Esošās pašvaldību 

teritorijas 

2016 2017 

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM aprēķins) 

Pašvaldības budžeta izdevumi izglītībai uz vienu izglītojamo 

(EUR, RAIM aprēķins) 

Rādītājs 
Vieta 110 grupā,  

sākot ar mazākajiem izdevumiem* 
Rādītājs 

Vieta 110 grupā,  
sākot ar mazākajiem izdevumiem* 

Naukšēnu novads 1 558,5 28 1 624,6 22 

Rūjienas novads 2 241,9 102 2 011,4 74 

Strenču novads 1 446,2 15 1 663,7 26 

Valkas novads 1 620,0 42 1 729,8 33 
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5. Investīcijas 

Informācija par Eiropas Savienības fondiem (2014.-2020. gada periodā) un Emisijas kvotu izsoles instrumentu Naukšēnu, Rūjienas, Strenču un Valkas novados: 

Naukšēnu novada pašvaldības iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 

SAM vai pasākums Projekta nosaukums Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 

Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji Projekta 

statuss 

1. 3.3.1. “Publiskā 

infrastruktūra 

uzņēmējdarbībai” 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Naukšēnu pagastā  

371 405 299 741 Jaunizveidoto darba vietu skaits – sasniegtā vērtība 7. 

Nefinanšu investīcijas – 1 355 000 €, sasniegtā vērtība - 0, 

komersantu skaits, kas guvuši atbalstu, sasniegtā vērtība - 7. 

 

 

Pabeigts 

2. 4.2.2. 

“Pašvaldības ēku 

energoefektivitāte” 

Naukšēnu novada pašvaldības 

administratīvās ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana  

320 000 107 000 Primārās enerģijas patēriņa samazinājums – plānotā vērtība 

78 679 kWh/gadā. 

Siltumnīcefekta gāzu samazinājums – plānotā vērtība 20,854 

CO2 ekvivalenta tonnas/gadā. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

 

KOPĀ  

 

691 405 

 

406 741 

Kopsavilkums – 1 projekts pabeigts, 1 projekts īstenošanas stadijā. 

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 

Rūjienas novads: Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 

SAM vai pasākums Projekta nosaukums Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 

Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji Projekta 

statuss 

1. 5.3.1. 

“Ūdenssaimniecība” 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Rūjienā, 2.kārta  448 323 231 065 

Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto 

iedzīvotāja skaita pieaugums – plānotā vērtība 300 

iedzīvotāji, sasniegtā vērtība – 0.  

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

 

KOPĀ  

 

448 323 

 

231 065 

Kopsavilkums – 1 projekts īstenošanas stadijā. 

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Rūjienas novada pašvaldības un SIA “Rūjienas siltums” projekti:  

• SAMP 5.2.1.2. projekts “Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Rūjienas novadā” tika noraidīts nepietiekama Kohēzijas fonda 

finansējuma dēļ.  

• SAM 3.3.1. priekšatlasē tika iesniegts 1 projekta idejas koncepts “Jeru industriālās zonas attīstība” (ERAF finansējums –1 759 500EUR), taču tas netika 

virzīts tālāk projekta iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF finansējuma dēļ.  

• SAM 4.2.2. priekšatlasē tika iesniegtas 3 projektu idejas: 

- “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Rūjienas bibliotēkas ēkā” (ERAF finansējums – 194 870 EUR); 

- “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Rūjienas novada izstāžu zāles ēkā” (ERAF finansējums – 55 856 EUR); 

- “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Rūjienas novada daudzfunkcionālajā ēkā” (ERAF finansējums –  127 501 EUR). 
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Vērtēšanas rezultātā šīs 4.2.2. SAM projektu idejas netika virzītas tālāk projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF 

finansējuma dēļ. No 205 iesniegtajām projektu idejām ERAF finansējums pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. 

rādītājus. Rūjienas novada projekta ideja vērtēšanas rezultātā ierindojās attiecīgi 143. vietā, 144. vietā, 183. vietā.  

• EKII ietvaros pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” projekts Nr. EKII-3/29 “Viedās komunālo pakalpojumu organizācijas platformas izveide PSIA 

“Rūjienas siltums”” tika noraidīts, jo neatbilda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.  

 

Strenču novada pašvaldība neievieš projektus VARAM kompetences jomās. 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Strenču novada pašvaldības projekti:  

• SAMP 5.4.1.1. ietvaros projekts “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve Gaujas dabas takā Strenču novadā“ tika noraidīts nepietiekama 

ERAF finansējuma dēļ. 

• SAM 4.2.2. priekšatlasē tika iesniegtas 2 projektu idejas: 

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Sedas kultūras namā” (ERAF finansējums – 447 100 EUR); 

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Strenču pirmskolas izglītības iestādes ēkā” (ERAF finansējums – 47 600 EUR). 

Vērtēšanas rezultātā šīs SAM 4.2.2. projektu idejas netika virzītas tālāk projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF 

finansējuma dēļ. No 205 iesniegtajām projektu idejām ERAF finansējums pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. 

rādītājus. Strenču novada projekta ideja vērtēšanas rezultātā ierindojās attiecīgi 125. vietā un 172. vietā. 

 

Valkas novada domes iesniegtie projekti VARAM kompetences jomās: 

Nr. 

p.k. 

SAM vai pasākums Projekta nosaukums Kopējās 

izmaksas, € 

ES fondu 

daļa, € 

Projekta ietvaros sasniedzamie iznākuma rādītāji Projekta 

statuss 

1. 3.3.1. “Publiskā 

infrastruktūra 

uzņēmējdarbībai” 

Ielu pārbūve uzņēmējdarbības 

attīstībai Valkas novadā 
583 103 486 415 

Jaunizveidoto darba vietu skaits, sasniegtā vērtība 10.  

Nefinanšu investīcijas - sasniegtā vērtība 516 934.  

Komersantu skaits, kas guvuši atbalstu, sasniegtā vērtība – 6. 

Pabeigts 

2. 
5.3.1. 

“Ūdenssaimniecība” 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Valkā, III kārta 
1 413 190 422 790 

Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto 

iedzīvotāja skaita pieaugums – plānotā vērtība 260 

iedzīvotāji. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

3. 

5.6.2. “Degradēto 

teritoriju atjaunošana” 

Ražošanas teritorijas izveidošana 

atjaunojot degradēto teritoriju 

Valkā  

3 836 396 2 595 572 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 45, sasniegtā vērtība 0. 

Nefinanšu investīcijas – plānotā vērtība 2 600 000 €, sasniegtā 

vērtība – 0 €, atjaunotās degradētās teritorijas platība – 

plānotā vērtība – 3,9189 ha, sasniegtā vērtība 0 ha.  

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

4. 

Degradētās teritorijas atjaunošana 

uzņēmējdarbības attīstībai  
3 559 899 1 300 000 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 30, sasniegtā vērtība 0. 

Nefinanšu investīcijas – 1 300 000 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība –– 3,7363 ha, 

sasniegtā vērtība – 0 ha.  

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 
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5. 
Ražošanas teritorijas izveidošana 

atjaunojot degradēto teritoriju 

Kārķu pagastā  

1 581 623 208 183 

Jaunizveidoto darba vietu skaits – 8, sasniegtā vērtība 0. 

Nefinanšu investīcijas – 470 324 €, sasniegtā vērtība 0 €, 

atjaunotās degradētās teritorijas platība – 0,668 ha, sasniegtā 

vērtība - 0 ha. 

Noslēgts 

līgums. 

Ieviešanā 

 

KOPĀ  

 

10 974 211 

 

5 012 960 

Kopsavilkums – 1 projekts pabeigts, 4 projekti īstenošanas stadijā. 

Būtiski pievērst pastiprinātu uzmanību rādītāju izpildei (nesasniegšanas 

gadījumā proporcionāli jāatmaksā ES fondu finansējums). 

 

Noraidītie, atsauktie vai konkursu neizturējušie Valkas novada domes projekti:  

• SAM 4.2.2. priekšatlasē tika iesniegtas 2 projektu idejas: 

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada bērnu jauniešu centra “Mice” ēkai” (ERAF finansējums – 167 700 EUR), 

- “Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada administrācijas ēkai” (ERAF finansējums – 202 615 EUR). 

Vērtēšanas rezultātā šīs projektu idejas netika virzītas tālāk projektu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā nepietiekama ERAF finansējuma 

dēļ. No 205 iesniegtajām projektu idejām ERAF finansējums pietika tikai 67 projektiem, kas plāno sasniegt augstākus energoefektivitātes u.c. rādītājus. 

Valkas novada domes projektu idejas vērtēšanas rezultātā ierindojās attiecīgi 191. vietā un195. vietā 

• EKII ietvaros Valkas novada domes projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” Nr. 

EKII-3/2 tika noraidīts EKII finansējuma nepietiekamības dēļ. 

 
(Informācija: VARAM Investīciju politikas departaments)  
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6. Darbaspēka migrācija 

Pašvaldība 

Strādā 

pie sevis 

(%) 

Brauc strādāt uz citām 

pašvaldībām 

Nodrošina darbu citām 

pašvaldībām 

Pašvaldība % Pašvaldība % 

Naukšēnu 

novads 
45,6% 

Rīga 22,0% Rūjienas novads 8,5% 

Rūjienas novads 9,9% Pļaviņu novads 2,1% 

Valmiera 8,6% Mazsalacas novads 1,1% 

Mārupes novads 1,1% Beverīnas novads 0,5% 

Valkas novads 1,0% Valmiera 0,5% 

Kocēnu novads 0,9% Kocēnu novads 0,5% 

Mazsalacas novads 0,9% Valkas novads 0,4% 

Smiltenes novads 0,8% Burtnieku novads 0,4% 

Burtnieku novads 0,8% Kokneses novads 0,2% 

Cēsu novads 0,8% Ērgļu novads 0,1% 

Rūjienas 

novads 
39,9% 

Rīga 20,6% Naukšēnu novads 9,9% 

Valmiera 12,2% Ropažu novads 2,1% 

Naukšēnu novads 8,5% Mazsalacas novads 2,1% 

Kocēnu novads 2,7% Valkas novads 1,5% 

Smiltenes novads 1,6% Burtnieku novads 0,8% 

Burtnieku novads 1,5% Strenču novads 0,6% 

Mārupes novads 1,4% Kocēnu novads 0,5% 

Ķekavas novads 1,3% Valmiera 0,3% 

Mazsalacas novads 1,0% Beverīnas novads 0,3% 

Siguldas novads 0,6% Smiltenes novads 0,3% 

Strenču 

novads 
40,5% 

Rīga 24,9% Beverīnas novads 1,6% 

Valmiera 9,6% Valkas novads 0,9% 

Burtnieku novads 5,9% Burtnieku novads 0,8% 

Smiltenes novads 4,5% Valmiera 0,7% 

Valkas novads 2,2% Smiltenes novads 0,5% 

Mārupes novads 1,2% Kocēnu novads 0,5% 

Beverīnas novads 1,2% Mazsalacas novads 0,2% 

Kocēnu novads 0,8% Raunas novads 0,2% 

Siguldas novads 0,7% Priekuļu novads 0,2% 

Rūjienas novads 0,6% Sējas novads 0,2% 

Valkas 

novads 
50,7% 

Rīga 26,3% Strenču novads 2,2% 

Smiltenes novads 4,0% Salacgrīvas novads 1,1% 

Valmiera 3,4% Naukšēnu novads 1,0% 

Rūjienas novads 1,5% Smiltenes novads 0,9% 

Mārupes novads 1,4% Apes novads 0,8% 

Ķekavas novads 1,1% Beverīnas novads 0,5% 

Strenču novads 0,9% Burtnieku novads 0,5% 

Burtnieku novads 0,9% Alojas novads 0,4% 

Alūksnes novads 0,6% Rūjienas novads 0,3% 

Kocēnu novads 0,6% Valmiera 0,3% 
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Pašvaldība (pēc ATR), 

kurā strādās 

Pašvaldības nodarbināto  

personu īpatsvars, % 

Valkas novads 50,9 

Rīga 24,1 

Valmieras novads 11,2 

Smiltenes novads 3,2 

Mārupes novads 1,6 

Ķekavas novads 1,0 

Siguldas novads 1,0 

Cēsu novads 1,0 

Ādažu novads 0,9 

Salaspils novads 0,6 

Jelgavas novads 0,5 

* Indikatīvi. Aprēķins no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem par 2018. gadu  

(balstoties uz iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas adresi un uzņēmumu juridisko adresi) 

7. Pašvaldību iespējas uzņēmējdarbības veicināšanā 

Pašvaldība 

Grants – 

biznesa ideju 

konkurss 

Pašvaldības nekustamā 

īpašuma (telpu) 

izmantošanas iespēja 

uzņēmējiem 

Zemes un 

telpu nomas 

atlaides 

Naukšēnu novads nē jā nē 

Rūjienas novads nē jā nē 

Strenču novads nē jā nē 

Valkas novads jā jā jā 

(Avots: VARAM iesūtītās pašvaldību anketas, 2019. gads) 

8. Vispārējās izglītības iestādes 

N.p.k. Pašvaldība Izglītības iestāde Skolēnu skaits 

2018./2019. m.g. 

1. Naukšēnu novads Naukšēnu novada vidusskola 197 

Kopā Naukšēnu novadā: 197 

2. Rūjienas novads Rūjienas vidusskola 448 

Kopā Rūjienas novadā: 448 

3. Strenču novads Strenču novada vidusskola 193 

Kopā Strenču novadā: 193 

4. 

Valkas novads 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 590 

5. Ērģemes pamatskola 58 

6. Vijciema sākumskola 24 

7. Kārķu sākumskola 19 

8. Ozolu sākumskola 7 

Kopā Valkas novadā: 698 

Kopā apvienotajā Valkas novadā: 1536 

(Avoti: https://izm.kartes.lv, https://izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/statistika-par-

profesionalo-izglitibu/2018-2019-m-g-3 un pašvaldību mājaslapas) 
 

9. Pārvaldība un pakalpojumi 

9.1. Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri  

• Naukšēnu VPVKAC 

• Rūjienas VPVKAC 

• Strenču VPVKAC 

• Valkas VPVKAC 
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VPVKAC ir izveidoti Naukšēnu, Rūjienas, Strenču un Valkas novados. 

Vieta 

2018.g. 

VPVKAC Mēnešu 

skaits 

Pakalpojumu 

skaits 

Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī Skaita izmaiņas 

  Kopā Kopā Kopā 2016.g 2017.g 2018.g Vizuāli % 

60. Naukšēnu  35 919 26,3 23,3 34,3 23,0 ↓ -33% 

40. Rūjienas  34 1759 51,7 40,3 72,1 44,1 ↓ -39% 

20. Strenču  36 2951 82,0 79,8 95,4 86,0 ↓ -10% 

6. Valkas  16 1081 67,6  36,4 91,8 ↑↑ 152% 

* Pakalpojumu skaits vidēji mēnesī 2018. gadā dalīts ar pakalpojumu skaitu vidēji mēnesī 2017. gadā. 

(Statistikas datu avots: www.pakalpojumucentri.lv, novada nozīmes VPVKAC sniegtie pakalpojumi no 2015. līdz 

2018. gadam, ranžēti pēc vidēji mēnesī sniegto pakalpojumu skaitu 2018. gadā) 
 

9.2. Pagastu pārvalžu izvietojums 

Pašlaik esošais 

novads 
Pagasti Pagastu pārvaldes 

Naukšēnu novads 
1. Ķoņu pagasts 

2. Naukšēnu pagasts 

o Ķoņu pagasta pārvalde 

Rūjienas novads 

3. Ipiķu pagasts 

4. Jeru pagasts 

5. Lodes pagasts 

6. Rūjienas pilsēta 

7. Vilpulkas pagasts 

o Ipiķu pagasta pārvalde 

o Jeru pagasta pārvalde 

o Lodes pagasta pārvalde 

o Vilpulkas pagasta pārvalde 

Strenču novads 

8. Jērcēnu pagasts 

9. Plāņu pagasts 

10. Sedas pilsēta 

11. Strenču pilsēta 

o Jērcēnu pagasta pārvalde 

o Plāņu pagasta pārvalde 

o Sedas pagasta pārvalde 

o Strenču pilsētas pārvalde 

Valkas novads 

12. Ērģemes pagasts 

13. Kārķu pagasts 

14. Valkas pagasts 

15. Valkas pilsēta 

16. Vijciema pagasts 

17. Zvārtavas pagasts 

o Ērģemes pagasta pārvalde 

o Kārķu pagasta pārvalde 

o Valkas pagasta pārvalde 

o Vijciema pagasta pārvalde 

o Zvārtavas pagasta pārvalde 

(Avoti: pašvaldību mājaslapas) 

 

10. Pašvaldību sadarbība 

• Valkas novada būvvalde (Strenču novada pašvaldība) 

• Kocēnu novada būvvalde (Naukšēnu, Rūjienas u. c. novadu pašvaldības) 

• Kocēnu novada Izglītības pārvalde (Naukšēnu, Rūjienas, Strenču u. c. novadu pašvaldības) 

• SIA “ZAAO” (Naukšēnu, Rūjienas, Strenču, Valkas u. c. novadu pašvaldības) 

• SIA “VTU Valmiera” (Naukšēnu, Rūjienas novadu u. c. pašvaldības) 

• Sadarbība interešu izglītības jomās (Naukšēnu, Rūjienas novadu pašvaldības) 

• Civilās aizsardzības komisija (Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu u. c. pašvaldības) 

• Par sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā (Naukšēnu, 

Rūjienas, Valkas novada u. c. pašvaldības) 

• Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” (Naukšēnu, Rūjienas u. c. novadu pašvaldības) 

• Biedrība “Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai” (Naukšēnu, Rūjienas novadu u. c. pašvaldības) 

• Biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” (Strenču, Valkas u. c. novadu pašvaldības) 

(Avoti: VARAM iesūtītās pašvaldību anketas, 2019. gads; pašvaldību mājaslapas) 

 

http://www.pakalpojumucentri.lv/
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11. Teritoriju ekonomiskās aktivitātes izvērtējums 

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes veiktā “Latvijas administratīvo 

teritoriju ekonomiskās aktivitātes un iedzīvotāju iekšējās aktivitātes svārstību izvērtējuma, 

izmantojot mobilā tīklā noslodzes datus” sākotnējie rezultāti 

 

Latvijas novadu klasteru raksturojums: 

• “Darbarūķi” – augsta aktivitāte darba dienās, bet vidēji zema aktivitāte brīvdienās. Tas ir 

Latvijas ekonomikas dzinējspēks, bet pilnībā neizmanto brīvdienu potenciālu. Nepieciešams 

attīstīt pakalpojumu sektoru un ir augsta atkarība no ekonomiskās aktivitātes svārstībām. 

• “Harmoniskie” – augsta aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Klasteris 

raksturojams ar līdzsvarotu attīstību, bet nepietiekamiem resursiem nākamajam izrāvienam. 

Atkarībā no prioritātēm, nepieciešams attīstīt ražošanas vai pakalpojumu sektoru, bet nepareizi 

izvēlētas prioritātes var sadrumstalot pieejamos resursus. 

• “Mērenie” – vidēja ekonomiskā aktivitāte darbadienās un brīvdienās. Klasteris raksturojams ar 

vienmērīgo aktivitāti, kur nav pietiekami izmantots resursu potenciāls. Nepieciešams paaugstināt 

darba produktivitāti un ekonomisko potenciālu, pretējā gadījumā samazinās ekonomiskā 

aktivitāte un reģiona attīstība. 

• “Apātiskie” – zema aktivitāte darbadienās un vidēja aktivitāte brīvdienās. Ir brīvdienu 

potenciāls, bet zema ekonomiskā aktivitāte darbadienās. Nepieciešams attīstīt pakalpojumu 

sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju, draud reģiona degradācija. 

• “Atpūtnieki” – vidēji zema aktivitāte darbadienās, bet vidēji augsta aktivitāte brīvdienās. Labi 

izmanto brīvdienu potenciālu, bet neizmanto darba dienu potenciālu. Nepieciešams attīstīt 

ražošanas sektoru un mainīt reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv vidēji augsta atkarība no 

iedzīvotāju pirktspējas līmeņa.  

• “Ballētāji” – zema aktivitāte darba dienās, bet augsta aktivitāte brīvdienās. Plaukst un zeļ 

brīvdienās, bet klusums darba dienās. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt reģiona 

attīstības stratēģiju. Pastāv augsta atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 

• “Hedonisti” – minimāla aktivitāte darbadienās, bet maksimāli augsta aktivitāte brīvdienās. Nav 

ražošanas sektora ekonomiskā potenciāla. Nepieciešams attīstīt ražošanas sektoru un mainīt 

reģiona attīstības stratēģiju. Pastāv maksimāla atkarība no iedzīvotāju pirktspējas līmeņa. 


