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Valka ir pilsēta Ziemeļvidzemē uz robežas ar Igauniju, Valgas dvīņu 
pilsēta. Tā ir Valkas novada administratīvais centrs. 2009. gada 
1. janvārī Valkā dzīvoja 6164 iedzīvotāji. 
 
Robežpilsēta valsts ziemeļos izvietojusies Pedeles upes krastos. 
Platība 14,36 km². Attālums līdz Rīgai ir 160 km, attālums līdz Tartu 
(Igaunija) - 90 km. 
 
 
 
KONTAKTI 
 
Valkas novada Dome 
Semināra iela 9, Valka, LV – 4701, Latvija 
Tālr. 64722238 
 Fakss: 64722234 
 E–pasts: novads@valka.lv
www.valka.lv
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KĀPĒC PILSĒTA PIEDALĀS MODEL? 
 

   “Viena no nopietnākajām problēmām pašlaik ir 
siltumapgādes sistēma: mums ir pārāk daudz 
katlu mājas un siltumtrases ir sliktā stāvoklī. Mēs 
esam izstrādājuši pilsētas siltumapgādes 
sistēmas attīstības koncepciju laika periodam no 
2007. -2019. Mēs priecājamies ņemt dalību 
projektā ar mērķi, lai mācītos no citu valstu 
pieredzes un uzlabotu mūsu pašvaldības 
speciālistu zināšanas un iemaņas.  
     Nākotnē mēs gribētu piegādāt siltumu no 
jaunuzceltās koģenerācijas stacijas, kas spētu 
apgādāt visu pilsētu un samazināt ražošanas un 
administrācijas izmaksas.  

   Mēs turpināsim savu iesākto darbu un vēlētos to iedalīt trīs galvenajās 
sfērās: siltuma avoti (ražošana), siltuma pārvade (pārvade) un iekšējās 
sistēmas (patērētāji). Siltuma ražošana varētu tikt nodota privāto ražotāju 
ziņā, balstoties uz koncesijas līgumiem, bet siltuma pārvadei un siltuma 
apakšstacijām jāpaliek pašvaldības pārziņā. Par iekšējo sistēmu 
atjaunošanu un ēku izolāciju ir atbildīgi to īpašnieki un pārvaldnieki” 

Unda Ozoliņa, bijusī Valkas pilsētas domes priekšsēdētāja 
 
 
 

AKTIVITĀŠU PLĀNS 
 
    Valkas novada Dome 
 

- pašvaldības enerģētikas vienības izveide; 
- enerģētikas datu bāzes atjaunošana; 
- pilsētas siltumapgādes sistēmas nodošana ESCO kompānijai; 
- ielu apgaismojuma sistēmas plāna izstrāde; 
- iedzīvotāju informēšana par energoefektivitātes paaugstināšanas 

iespējām viņu mājokļos, par racionālu enerģijas izmantošanu un 
atjaunojamajiem enerģijas resursiem;  

- u.c. 
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MODEL ENERĢIJAS MENEDŽERIS VALKĀ 

 
 

Aivars Aumeisters 
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Izglītība: Inženiera grāds Rīgas 
Politehniskajā Institūtā.  

Iepriekšējā pieredze: Siltumapgādes 
inženieris katlu mājā.  

Pašreizējās funkcijas: Māju 
apsaimniekošana, darbs ar iedzīvotājiem par 
māju kooperatīvu izveidošanu, kredītu 

iespējamību māju siltināšanai, un citiem darbiem, kas saistīti ar māju 
iekšējiem tikliem un citi energoefektivitātes pasākumi. 

Nākotnes plāni: izveidot datu bāzi par siltumenerģijas patēriņu, elektrību 
un citiem izdevumiem dzīvojamajās mājās.  
 
Kontakti:  
Valkas novada Dome 
Semināra iela 9, Valka, LV – 4701  
Tālr.: 64722238 
e-pasts: aivars.aumeisters@valka.lv
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PAŠVALDĪBAS INTELIĢENTĀS 

ENERĢIJAS DIENAS 2008 
 
 
2008. gada 3.maijā, pašvaldības Enerģijas dienas ietvaros Valkā 
norisinājās akcija „DABA. RESURSI. CILVĒKS.”  
Pilsētas Lugažu laukumā tika izstādīti informatīvie stendi un ikviens 
interesents varēja saņemt speciālistu komentārus par resursu 
taupīšanu. Galvenās tēmas - fakti par dabas resursu izšķērdēšanas 
draudiem, videi draudzīga rīcība ikdienā (atkritumu šķirošana un dabas 
resursu saudzīga lietošana). Tāpat tika izstādīts Latvenergo stends par 
energoefektivitāti mājokļos un SEB informatīvais stends  par kredītu 
iespējām daudzdzīvokļu mājām. Tajā pat laikā notika interaktīvās spēles 
bērniem un pieaugušajiem - „Ūdens piliena ceļš” un „Cilvēks un putni”. 
Savukārt, akcijas „Neizmet - apmaini!” ietvaros bija iespēja apmainīt 20 
lietotus celofāna maisiņus vai 10 plastmasas pudeles pret jaunu 
auduma maisiņu.  
Valsts un pašvaldību iestāžu nama konferenču zālē tika rādīta filma par 
ūdeni un globālo sasilšanu. Kā arī notika akcija „Nūjo vesels!”. Katram 
akcijas dalībniekam bija vienreizēja iespēja izmēģināt, kā tas ir „nūjot”, 
dodoties nelielā pārgājienā uz ūdens ņemšanas vietu pie Valkas 
brīvdabas estrādes.  
 Akcija noslēdzās Lugažu laukumā ar koncertu „Mēs - par dzīvību!”, 
kurā piedalījās jaunās Latvijas un Igaunijas jauniešu mūzikas grupas.  
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