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Ievads 

Viļānu novada attīstības programma 2015.-2022.gadam ir Viļānu novada domes apstiprināts 

dokuments, kurā definēta Viļānu novada attīstības vīzija, noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības 

virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Viļānu novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanai paredzēts veikt 

uzdevumus atbilstoši 5 izvirzītājām vidēja termiņa attīstības prioritātēm. Lai nodrošinātu Viļānu novada 

attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju 

sasniegšana norit kā plānots, tiek izstrādāts īstenošanas uzraudzības pārskats.  

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība ir svarīgs attīstības 

plānošanas posms, ar kura palīdzību tiek novērtēta novada attīstība un Attīstības programmas 

ieviešanas izpilde. Pārskatā apkopota informācija par pamatrādītājiem, veikts rīcības un investīciju 

plāna izvērtējums. Uzraudzības pārskats izstrādāts sistemātiskai rīcību, resursu un rezultātu pārbaudei. 

Tas ietver uzraudzības sistēmas uzdevumus, procesu un uzraudzības elementus. 

Attīstības programmas uzraudzības pārskata izstrādi veic Attīstības plānošanas nodaļa, 

apkopojot informāciju no statistikas datu bāzēm, pieejamās pašvaldības informācijas, kā arī 

sadarbojoties ar speciālistiem.   

Uzraudzības pārskata saturs: 

▪ Pirmajā nodaļā ir sniegts Viļānu novada vispārējs attīstības raksturojums, apkopojot attīstības 

izvērtēšanas pamatrādītājus; 

▪ Otrajā nodaļā sniegts rīcības plāna īstenošanas progress;  

▪ Trešajā daļā sniegts investīciju plāna īstenošanas progress; 

▪ Ceturtajā daļā publicēts veikto aktivitāšu apkopojums; 

▪ Pārskata ziņojuma noslēdzošajā daļā ir doti kopējie secinājumi un rekomendācijas turpmākai 

darbībai;
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1.Viļānu novada attīstības vispārējs raksturojums 

Tabula 1.1. Teritorijas attīstības rādītāji 

 

Nr. Rādītājs 
Rādītāja 

vērtība 2015. 
gadā 

Rādītāja 
vērtība 2016. 

gadā 

Rādītāja 
vērtība 2017. 

gadā 

Rādītāja 
vērtība 2018. 

gadā 

Rādītāja 
vērtība 2019. 

gadā 

Rādītāja vērtība 
2020. gadā 

Datu avots 

1. TAI vērtība -1,408 
-1,386 
 

-1,357 
 

-1,458 
 

-1,460 
 

-0,897 
 

VRAA 

2. TAI rangs 107 
106 
 

104 
 

106 
 

106 
→ 

104 
 

VRAA 

3. Iedzīvotāju skaits 6 026 
5 904 
 

5 779 
 

5 659 
 

5 522 
 

5 506 
 

CSP (gada sākumā) 

4. 
Iedzīvotāju skaita 
izmaiņas pēdējo 5 

gadu periodā 
-400 

-440 
 

-477 
 

-454 
 

-504 
 

-398 
 

CSP (gada sākumā) 

5. Bezdarba līmenis 22,6% 
23,5% 
 

20,6% 
 

20,3% 
 

17,1% 
 

16,7% 
 

RAIM/NVA 

6. 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 
uz vienu iedzīvotāju 
pašvaldības budžetā 

275,94 
295,93 
 

330,55 
 

374,32 
 

397,35 
 

♦ RAIM 

7. 
Demogrāfiskā 

slodze 
590 

597 
 

581 
 

594 
 

612 
 

613 
 

CSP 

8. 
Ekonomiski aktīvo 
statistisko vienību 

skaits 
343 

346 
 

325 
 

334 
 

311 
 

♦ CSP 

9. 
Iedzīvotāju 
ilgtermiņa 

migrācijas saldo 
-65 

-75 
 

-60 
 

-83 
 

-39 
 

-45 
 

CSP 



5 

 

1.1. Skaidrojumi un papildus informācija par sniegtajiem rādītājiem 

Teritorijas attīstības indekss 

Teritorijas attīstības indekss (TAI) raksturo attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju 

augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. 

Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un 

novadiem. Lai rādītāji būtu savā starpā salīdzināmi, aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju 

standartizētās vērtības un katrai no tām ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme). 

Novadu vai republikas pilsētu grupas aprēķinā tiek izmantoti šādi rādītāji: 

• ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 

iedzīvotājiem, (svars – 0.25); 

• bezdarba līmenis, %, (svars – 0.15);  

• trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (svars – 0.1); 

• kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.05);  

• dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1); 

• ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1); 

• iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem, 

(svars – 0.05);  

• iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro, (svars – 0.2). 

Tabula 1.2. Latgales reģiona novadu TAI un vieta kopējā novadu reitingā 2019.gadā 

Nr.p.k. Novads Vērtība Rangs 

1. Preiļu novads -0,663 83 

2. Līvānu novads -0,674 84 

3. Vārkavas novads -0,847 91 

4. Ilūkstes novads -0,919 94 

5. Balvu novads -0,929 95 

6. Rugāju novads -1,053 96 

7. Daugavpils novads -1,121 97 

8. Riebiņu novads -1,129 98 

9. Baltinavas novads -1,212 99 

10. Viļakas novads -1,224 101 

11. Ludzas novads -1,271 102 

12. Krāslavas novads -1,302 103 

13. Rēzeknes novads -1,335 104 

14. Dagdas novads -1,439 105 

15. Viļānu novads -1,460 106 

16. Kārsavas novads -1,472 107 

17. Aglonas novads -1,554 108 

18. Zilupes novads -1,702 109 
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Viļānu novada teritorijas attīstības indekss pēc 2019.gada datiem ir -1,460, ieņemot 15.vietu 

starp 19 Latgales reģiona novadu pašvaldībām (1.2.tabula). Salīdzinot 2019. gada rādītāju ar iepriekšējo 

gadu rezultātiem, TAI novērojama negatīva tendence – tas ir pasliktinājies.  

Tabula 1.3. Latgales reģiona novadu TAI un vieta kopējā novadu reitingā 2020.gadā 

 

Viļānu novada TAI pēc 2020.gada datiem ir -0,897, ieņemot 13.vietu starp 19 Latgales reģiona 

novadu pašvaldībām (1.3.tabula). Salīdzinot 2020. gada rādītāju ar 2019.gada rezultātiem, TAI 

novērojama pozitīva tendence – tas ir uzlabojies. 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums un Migrācijas saldo 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir iedzīvotāju skaita izmaiņas dabisko procesu rezultātā jeb 

starpība starp attiecīgajā laika periodā dzimušo un mirušo skaitu. Iedzīvotāju dabiskais pieaugums var 

būt pozitīvs, ja dzimušo skaits ir lielāks nekā mirušo, vai negatīvs, ja lielāks ir mirušo skaits.  

Migrācijas saldo ir starpība starp konkrētajā administratīvajā teritorijā uz pastāvīgu dzīvi 

ieradušos un no tās uz citu pastāvīgo dzīvesvietu izbraukušo iedzīvotāju skaitu noteiktā laika periodā.  

19. Ciblas novads -2,054 110 

Nr.p.k. Novads Vērtība Rangs 

1. Vārkavas novads 0,226 25 

2. Baltinavas novads -0,207 80 

3. Preiļu novads -0,266 84 

4. Rugāju novads -0,352 89 

5. Ilūkstes novads -0,467 95 

6. Līvānu novads -0,469 96 

7. Viļakas novads -0,501 97 

8. Riebiņu novads -0,528 98 

9. Balvu novads -0,585 100 

10. Daugavpils novads -0,773 101 

11. Dagdas novads -0,849 102 

12. Rēzeknes novads -0,861 103 

13. Viļānu novads -0,897 104 

14. Aglonas novads -0,912 105 

15. Krāslavas novads -0,932 106 

16. Zilupes novads -0,996 107 

17. Ludzas novads -1,005 108 

18. Kārsavas novads -1,140 109 

19. Ciblas novads -1,331 110 
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Iedzīvotāju skaits valstī ik gadu sarūk. Arī Viļānu novadā nav novērojams izņēmums – ik gadu 

iedzīvotāju skaits sarūk. Negatīvas izmaiņas novērojamas arī Migrācijas saldo rādītāja rezultātos Viļānu 

novadā, Migrācijas saldo iezīmē, ka samazinās iedzīvotāju emigrācijas tendences. 

Demogrāfiskā slodze 

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita 

attiecība vidēji uz 1 000 personu darbspējas vecumā. (CSP) 

Tiek izdalītas trīs galvenās vecuma grupas – līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un 

virs darbspējas vecuma, kas tiek aprēķinātas atbilstoši attiecīgo gadu normatīvajos aktos noteiktajam 

darbspējas un pensijas vecumam. 

Iedzīvotāju vecumstruktūra ir viens no svarīgiem demogrāfiskajiem un ekonomiskajiem 

raksturojumiem. No proporcionālajām attiecībām, kas pastāv starp iedzīvotāju vecumgrupām, ir 

atkarīgs ekonomiski aktīvo un neaktīvo iedzīvotāju apjoms un īpatsvars, darbspējas iedzīvotāju 

noslodze, iedzīvotāju novecošanās līmenis un citi rādītāji. No iedzīvotāju vecumsastāva lielā mērā 

atkarīga to nodarbinātība, patēriņa struktūra. Ja darbspējas vecuma (īpaši ekonomiski aktīvo) 

iedzīvotāju īpatsvars pārsniedz apgādājamo daļu, tad izveidojas labvēlīgs stāvoklis, jo potenciāli 

iespējams gūt augstu produktivitāti un ekonomisko izaugsmi.  

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji un bezdarbs 

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji  - Abu dzimumu personas, kuras pārskata periodā piedāvā savu 

darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai. Ekonomiski aktīvos iedzīvotājus veido 

nodarbinātie un bezdarbnieki, kuri aktīvi meklē darbu. (CSP) 

Bezdarbnieki - Personas (15-74 gadu vecumā), kuras nestrādā un nav pagaidu prombūtnē no 

darba, pēdējo četru nedēļu laikā aktīvi meklēja darbu un tā atrašanas gadījumā bija gatavas 

nekavējoties sākt strādāt. (CSP) 

Pamatojoties uz NVA un RAIM datiem, kas attēloti 1.1.tabulā, Viļānu novadā laika posmā 

2015.-2020.gadam tiek novērota pozitīva tendence – bezdarba līmeņa samazināšanās.  

Ekonomiski aktīvs uzņēmums 

Ekonomiski aktīvs uzņēmums - uzņēmumi, kas pārskata periodā ražoja produkciju, sniedza 

pakalpojumus vai nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā, vai tie bija aktīvi visu 

pārskata periodu vai tikai daļu no tā. 
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- Tirgus sektors - Juridiskas vai fiziskas personas, kuras pārdod galvenokārt savu vai tikai savu 

produkciju vai pakalpojumus par noteiktu, ekonomiski nozīmīgu cenu. 

- Ārpus tirgus sektors - Juridiskas personas, kuras sniedz pakalpojumus par brīvu vai par ekonomiski 

nenozīmīgu samaksu. (CSP) 

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu dati sniedz informāciju par ekonomisko aktivitāti novada 

teritorijā. Kā redzams 1.1.tabulā, kopējais ekonomiski aktīvo uzņēmumu rādītājs sarūk.  
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2. Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienu un uzdevumu izvērtējums 

Vidēja termiņa prioritāšu īstenošanas progresa identificēšanai tika veikta vienkāršota analīze- izmantojot “luksofora metodi”, attiecīgās krāsās 

iekrāsoti uzdevumi. Balstoties uz apkopoto informāciju, iespējams identificēt “vājos punktus” izvirzīto mērķu sasniegšanā un prioritāšu īstenošanā. Rīcības 

plāna īstenošanas progress skatāms 1.4.tabulā. 

 

 

 

 

Tabula 1.4.  Izvirzīto uzdevumu un plānoto pasākumu īstenošanas progress 

 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

IP 1. Zaļā ražošana 

VP 1. Uzņēmējdarbības un dzīves vides infrastruktūras attīstība 

RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi draudzīgas, energoefektīvas tehnoloģijas 

U 1.1.1. Uzņēmējdarbības atbalsta 
institūciju izveide novadā (biznesa 

inkubatora filiāle, uzņēmēju sadarbības 
padomes) 

Rēzeknes biznesa inkubatora filiāles izveide 
Viļānos (Mežniecības ēkā)  

Pašvaldība 
2016.-
2020. 

ES 

Izveidota Biznesa 
inkubatora filiāle, 

piesaistīti vismaz 5 
uzņēmēji, kuri 

darbojas inkubatorā 

Netiek pildīts 

Tiek pildīts nepilnīgi 

Tiek pildīts 

Pabeigts, vairs nav aktuāli 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 1.1.2. Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas sistēmu saimniecības 

attīstības nodrošināšana Viļānu novadā  

Ūdenssaimniecības attīstības projektu 
izstrāde un ieviešana Viļānu pilsētā un 

pagastos  

Pašvaldība, SIA Viļānu 
namsaimnieks 

2015.-
2022. 

ES, VND, 
valsts 

Veikta esošo 
ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu 80 
% rekonstrukcija un 
jaunu pieslēgumu 

izbūve. Novada 
iedzīvotājiem 
nodrošināta 

kvalitatīva un 
nepārtraukta ūdens 

piegāde 

Lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas 
sistēmas izbūve Viļānos 

 
 
 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
namsaimnieks 

2017.-
2019. 

ES, VND 

Uzlabota lietus 
ūdens kanalizācijas  
savākšana Viļānos. 
Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija un 

izbūvēta lietus ūdens 
kanalizācijas un 

meliorācijas sistēma 
saskaņā ar projektu 

U 1.1.3. Vides piesārņojumu mazinoši 
risinājumi apdzīvoto vietu komunālajās 

saimniecībās 
  

Monitoringa plāna izstrāde privātmāju 
kanalizācijas saimniecību sakārtošanai 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
Namsaimnieks 

2017.-
2019. 

VND 

Izstrādāts 
monitoringa plāns, 

uzlabota 
kanalizācijas 

saimniecība 946 
māju iedzīvotājiem 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Novada teritorijā izvietoto katlu māju 
modernizācija un pārbūve 

 
 
  

Pašvaldība, SIA Viļānu 
siltums 

2016.-
2022. 

ES, VND 

Modernizēti un 
pārbūvēti apkures 
katli 4 katlu mājās, 

uzstādīti siltuma 
maiņas mezgli 100% 

daudzdzīvokļu 
mājām  un 

publiskajām ēkām 

Kurināmā uzglabāšanas apstākļu uzlabošana 
Viļānos 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
siltums 

2018.-
2019. 

ES, VND 

Samazināts vides 
piesārņojums, 

uzlabota vide pie 3 
katlu mājām 

U 1.1.4. Viļānu novada uzņēmēju 
izglītošanas un uzņēmumu konkurētspējas 

veicināšanas pasākumi 
  

Viļānu novada uzņēmēju izglītošanas un 
uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas 

pasākumi (tai skaitā tūrisma un 
lauksaimniecības jomā) 

Pašvaldība, biedrības, 
uzņēmēji 

2015.-
2022. 

ES, VND, 
valsts 

3 izglītojoši pasākumi 
gadā 

U 1.1.5. Industriālo zonu attīstība un 
meliorācijas sistēmu uzlabošana 

uzņēmējdarbības vajadzībām 
 
 

Rīgas un Centrālās ielas industriālās zonas 
attīstība un pielāgošana uzņēmēju vajadzībām 

 
  

Pašvaldība, uzņēmēji 
2019.-
2021. 

ES, privātie 

Uzlabota 
meliorācijas sistēma 

– 75%, sagatavoti 
vismaz 5 laukumi 

U 1.1.6. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība 
 
 

 
Sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana un 
sociālo uzņēmumu izveide novadam aktuālās 

nozarēs (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
jauniešu piesaistē un pēc izteiktajiem 

priekšlikumiem) 

Pašvaldības, 
biedrības, uzņēmēji 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Vismaz 5 sociālie 
uzņēmumi 

plānošanas periodā, 
vismaz 2 semināri 
gadā par sociālo 
uzņēmējdarbību, 

sniegtas konsultāciju 
iespējas pašvaldībā 

par sociālo 
uzņēmējdarbību 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 1.1.7. Saglabāt lauku teritorijām 
raksturīgās kultūrvides un dabas ainavas 

 

Latvāņu izplatības samazināšana Viļānu 
novada teritorijā 

 
 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes, biedrības, 

zemnieku 
saimniecības, LVM 

2016.-
2022. 

VND, valsts 

85% no latvāņu 
platībām tiek 
samazinātas 

plānošanas periodā 

Novadam raksturīgās dabas ainavas 
saglabāšana un attīstība 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes, biedrības, 

zemnieku 
saimniecības, LVM 

 
 
 

2015-
2022 

ES, privātie, 
VND 

Noteiktas dabas 
vērtīgās ainavas, 

izstrādāti noteikumi 
to saglabāšanai, 
izstrādāti velo 

maršruti, dabas 
takas, sakoptas un 
iztīrītas teritorijas 

mežu un upju 
tuvumā novadā 

U 1.1.8. Energoefektivitātes un siltināšanas 
pasākumi publiskajās ēkās un 

daudzdzīvokļu mājās 
 
 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti 
uzlabojoši pasākumi 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
siltums, Viļānu 
Namsaimnieks 

2017.-
2022. 

ES, privātie 
Vismaz 4 

daudzdzīvokļu nami 

Tehniskā apsekošana, energoauditu veikšana 
un tehniskās dokumentācijas izstrāde 
energoefektivitātes paaugstināšanai 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
siltums, Viļānu 
Namsaimnieks 

2015.-
2022. 

ES, VND, 
privātie 

Sagatavoti 
energoauditi, 

tehniskā 
dokumentācija 100% 

visām publiskajām 
un pašvaldības ēkām 

Viļānu novada pašvaldības ēku pārbūve, 
siltuma zudumu samazināšana, iekštelpu 

renovācija un pielāgošana cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
siltums, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Tiek veikta 100% 
pašvaldības ēku 

pārbūve atbilstoši 
energoefektivitātes 

prasībām 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 1.1.9. Dabas resursi ilgtspējīga 
apsaimniekošana un izmantošana, t.sk., 

atkritumu šķirošana 

Dalītās atkritumu savākšanas vietu izveide 
visā novada teritorijā 

 
 

Pašvaldība, SIA „ 
Viļānu 

namsaimnieks”, SIA 
„Austrumlatgales 

atkritumu 
apsaimniekošanas 

sabiedrība” 

2015.-
2017. 

ES, valsts 

Visā novada teritorijā 
ir pieejama 

atkritumu šķirošana 
(vismaz 4 vietas) 

Atkritumu savākšanas un šķirošanas 
organizēšana novadā 

 
 

Pašvaldība, SIA 
„Austrumlatgales 

atkritumu 
apsaimniekošanas 

sabiedrība” 

2015.-
2017. 

ES, VND 

99% visu viensētu 
noslēdz līgumus par 

atkritumu savākšanu, 
pie visām iestādēm ir 

dalītā atkritumu  
šķirošana 

RV 1.2. Attīstīt lauksaimniecības zinātnisko bāzi 

U 1.2.1. Sadarbības izveide zinātniskajā 
jomā ar Rēzeknes Augstskolu 

Zinātnisko pētījumu izstrāde, iesaistot novada 
jauniešus un Rēzeknes augstskolas 

mācībspēkus un studentus 

Pašvaldība, 
Lauksaimniecības 
zinātniskais centrs 

2016-
2022 

ES, VND, 
privātie 

Vismaz 3 zinātniskie 
projekti sadarbībā ar 

Rēzeknes 
Augstskolu, novada 
teritorijas izpētes 2 

projekti 

U 1.2.2. Lauksaimnieku zināšanu 
kapacitātes paaugstināšana 

Apmācību programmu organizēšana un 
informēšana par jaunākajiem pētījumiem 

nozarē 

Lauksaimniecības 
zinātniskais centrs, 
pašvaldība, Lauku 
atbalsta dienests 

2016-
2022 

ES, VND,  
privātie 

Vismaz 2 apmācības 
semināri aktualitātes 

katru gadu, vismaz 
10 iesaistītie katrā 

seminārā 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 1.2.3. Zinātniskās bāzes infrastruktūras 
nodrošināšana 

Tehniskās infrastruktūras nodrošināšana 
lauku dienu norises zemes gabaliem, tehniskā 

aprīkojumu modernizēšana 

Lauksaimniecības 
zinātniskais centrs, 

biedrības 

2015-
2022 

ES, VND,  
privātie 

Uzlabota tehniskā 
infrastruktūra 

pētījumu veikšanai, 
iegādāts aprīkojums, 

uzlabota ceļu un 
laukumu 

infrastruktūra Lauku 
dienu norises vietās 

U 1.2.4. Sadarbības izveide ar 
lauksaimniecības zinātniskajiem centriem 

Latvijā un pasaulē 

Sadarbība ar nozaru organizācijām Latvijā 
atbilstoši novada lauksaimniecības uzņēmēju 

nepieciešamībām 
 

Pašvaldība, biedrības, 
lauksaimniecības 

zinātniskais centrs 

2015. – 
2022. 

ES, Pārrobežu 
sadarbības 

programma, 
VND,  privātie 

Apzinātas novada 
lauksaimniecības 

uzņēmumu 
vajadzības, 

noorganizētas 8 
tikšanās ar atbilstošo 
nozaru organizācijām 

Latvijā 

Dalība semināros un izstādēs, pieredzes 
apmaiņas pasākumos Latvijā un ārvalstīs 

 
Pašvaldība, biedrības 

2015. – 
2022. 

ES, VND, 
Pārrobežu 
sadarbības 
programma 

Dalība 4 semināros 
gadā, 2 izstādēs un 
vismaz 1  pieredzes 

apmaiņas 
pasākumos Latvijā 
un ārvalstīs gadā 

 

U 1.2.5. Uz pētījumiem un zinātniskajiem 
pētījumiem pamatotas lauksaimniecības 

pasākumu organizēšana 

Ikgadējo Lauku dienu norise Viļānu novadā, to 
dažādošana atbilstoši katra gada aktualitātēm 

reģionā un Latvijā 

Pašvaldība, biedrības, 
Rēzeknes novada 

pašvaldība 

2015 - 
2022 

ES, VND, 
valsts,  

privātais 

1 Lauku dienas gadā, 
vismaz 3000 

apmeklētāju un 150 
dalībnieku, vismaz 3 

jaunas tēmas un 
zinātniskie 

priekšlasījumi 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 1.2.6. Jaunu uzņēmējdarbības virzienu 
attīstība zaļās enerģijas ražošanā 

Alternatīvo enerģiju izmantošanas 
veicināšanas pasākumi un pilotprojekti 

Pašvaldība, biedrības, 
uzņēmēji 

2020.-
2022. 

ES, VND, 
valsts, 

privātais 

Vismaz 3 jauni 
uzņēmējdarbības 

virzieni zaļās 
enerģijas ražošanai 
plānošanas periodā, 
vismaz 3 iesaistītie 

uzņēmumi 

RV 1.3. Attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, mājražošanu, amatniecību un mazo lauku saimniecību 

U 1.3.1. Novadam raksturīgā zīmola izveide 

Novada  atpazīstamības veidošana un 
mārketinga pasākumu organizēšana 

Pašvaldība, uzņēmēji, 
biedrības 

2015-
2022 

ES, VND, 
privātais, 
biedrības 

Vismaz 5 bukleti 
(virtuāli un drukātā 
veidā) plānošanas 
periodā, ikgadējais 

pašvaldības 
mārketinga plāns, 
izveidots novada 
zīmols, kurš tiek 

popularizēts Latgalē 
un Latvijā 

Novadam raksturīgās mājražošanas, 
amatniecības tradīciju apzināšana un 

popularizēšana 

Pašvaldība, 
mājražotāji, biedrības 

2015-
2022 

ES, 
pašvaldība, 
privātais, 
biedrības 

Apzināti vismaz 5 
amatnieki, tradīcijas 

iekļautas novada 
zīmolā, informācijas 

materiālos 

Informācijas izplatīšana uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai 

 
 

Pašvaldība, 
mājražotāji, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Regulāri atjaunota 
un izsūtīta 
informācija 
uzņēmējiem 

Uzņēmēju atbalsts pārstāvniecībai izstādēs 
 

Pašvaldība, 
uzņēmēji,  

mājražotāji, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Regulāri atjaunota 
un izsūtīta 
informācija 
uzņēmējiem 



16 

 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 1.3.2. Apmācības, mentoringa 
programmu organizēšana lauku sētas un 

mājražošanas attīstībai 

Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem, 
mājražotājiem par ES struktūrfondu 

līdzfinansējuma iespējām 
uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas 

celšanā 

Pašvaldība 
2015.-
2022. 

ES, VND 

Regulāri atjaunota 
un publicēta 
informācija 
uzņēmējiem 

 

U 1.3.3. Multifunkcionāla pakalpojumu 
centra izveide novadā 

Mazās ražošanas, pakalpojumu sniegšanas 
punkta un iedzīvotāju iniciatīvu centra 

izveidošana 

Pašvaldība, 
mājražotāji, biedrības 

2017.-
2022. 

ES, VND 

Centra koncepcijas 
un attīstības 

stratēģijas izveide un 
infrastruktūras 
attīstība Viļānu 

muižas ēkā 

Viļānu muižas ēkas konservācija un 
atjaunošana multifunkcionālu pakalpojumu 

pieejamībai 

Pašvaldība 
 

2016-
2022 

ES, VND, 
valsts, privātie 

Izveidota un attīstīta 
centra 

infrastruktūra,  
kompetentu 
speciālistu 
pieejamība 

RV 1.4. Veidot zaļu un videi draudzīgu dzīves vidi 

U 1.4.1. Novada zaļo un zilo zonu izveide 
un labiekārtošana 

 

Pasākumi tūrisma infrastruktūras uzlabošanai 
parkos, skvēros un dabas takās 

Pašvaldība, biedrības, 
privātie, pagastu 

pārvaldes 

2015.-
2020. 

ES, privātie 

Vismaz 2 parki un 
skvēri, vismaz 3 

dabas takas, tūrisma 
norādes, vismaz 4 

pieejas zilajām 
zonām (Maltas upe, 
Radopoles, Viļānu 

ezers un pēc izpētes 
nepieciešamības) 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Atpūtas vietu ierīkošana novada teritorijā un 
pieejas nodrošināšana dabas objektiem 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
namsaimnieks, 

biedrības, pagastu 
pārvaldes 

 

2015.-
2022. 

ES, VND, 
privātie 

Infrastruktūra 
atpūtai – soliņi, 

atkritumu tvertnes, 
vides objekti, 

stāvlaukumi, aktīvās 
atpūtas 

infrastruktūra 

Atpūtas parku ierīkošana bērniem un 
jauniešiem novada teritorijā 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
namsaimnieks, 

biedrības, pagastu 
pārvaldes 

 

2015.-
2022. 

ES, VND, 
privātie 

Infrastruktūra 
atpūtai – soliņi, 

atkritumu tvertnes, 
vides objekti, 

stāvlaukumi, aktīvās 
atpūtas 

infrastruktūra 

U 1.4.2. Kapsētu labiekārtošana Kapsētu labiekārtošana novada teritorijā 
Pašvaldība, SIA Viļānu 

namsaimnieks 
2015.-
2022. 

ES, VND, 
valsts, privātie 

100% labiekārtotas 
novada kapsētas 
(žogu remonts un 

uzstādīšana, 
atkritumi savākšanas 

punkti, ceļu un 
stāvlaukumu, ūdens 

infrastruktūra) 

U.1.4.3. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu 
segumu sakārtošana un labiekārtošana 

Viļānu novadā 
 

Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu segumu 
sakārtošana un labiekārtošana Viļānu novadā 

 

Pašvaldība, SIA Viļānu 
namsaimnieks 

2015.-
2022. 

ES, VND, 
privātie 

100% visi pagalmi 

IP 2. Transports un lauku sasniedzamība 

VP 2. Mobilitāte novada teritorijā 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

RV 2.1. Saglabāt apdzīvotību novadā 

U 2.1.1. Viļānu pilsētas ielu tīkla un 
pagastu ceļu pārbūve, kas savieno pagasta 

centrus un lielākos ciemus, novada 
uzņēmumus un zemnieku saimniecības 

Viļānu pilsētas ielu pārbūve Pašvaldība 
2015.-
2022. 

ES, VND 

Lata ielas pārbūve,  
Latgales ielas un 

Ugunsdzēsēju ielas 
u.c.  pārbūve 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Dekšāres pagasta ielu un ceļu pārbūve Pašvaldība 
2015.-
2022. 

ES, VND 

95% rekonstrukcija, 
t.sk. objekta 

„Autoceļa „A12 – 
Soltā pārbūve 0,00-
1,660km”(pa Solto 

līdz Repšai 0,00-
1,560km; Malmete 

pa Storām - Trokša A. 
0,00-0,100km)” 

realizācija 1.660km 
garumā, kas ietver 
ceļa „Pa Solto līdz 

Repšai” ar kadastra 
Nr. 78480030733 

0,00-1,560km 
garumā un ceļa 

„Nagļu ceļš – Lejas 
dzirnavas – Kuces 

kalns” daļas ar 
kadastra Nr. 

78480030727 0.00-
0.100km garumā 

pārbūvi 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Sokolku pagasta ielu un ceļu pārbūve Pašvaldība 

2015.-
2022. 

 
 

ES, VND 

95% rekonstrukcija, 
t.sk. objekta 

„Autoceļa „Sokolki – 
Zvīdriņi - Skudnovka” 
pārbūve” realizācija 

4.630km garumā, kas 
ietver ceļa „Sokolki – 
Zvīdriņi - Jugermani” 

daļas ar kadastra 
Nr.78900050211 

0,00-1,680km 
garumā un ceļa 
„Skudnovka – 

Zvīdriņi” ar kadastra 
Nr.78900050212 un 

kadastra 
Nr.78900040225 

0.00-2.950km 
garumā pārbūvi 
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Viļānu pagasta ielu un ceļu pārbūve Pašvaldība 
2015.-
2019. 

ES, VND 

95% rekonstrukcija, 
t.sk. objekta 
„Pašvaldības 

autoceļa „Malta – 
Broki - Lielie Tuči – 
Lucāni - Kristceļi” 

pārbūve”” realizācija 
10.328km garumā, 

kas ietver ceļa 
„Malta – Trūpi - 

Ornicāni” daļas ar 
kadastra Nr. 

78980030366 0,012-
2.105km garumā, 
ceļa „Lielie Tuči – 
Ornicāni - Broki” 
daļas ar kadastra 
Nr.78980030369 

0.00-1.823km 
garumā un kadastra 

Nr. 78980020191 
0.00-2.452km 

garumā, ceļa „Jūški – 
Lucāni - Lielie Tuči – 

Atspuka” daļas ar 
kadastra Nr. 

78980020187 0.00-
1.168km garumā, 

ceļa „Trūpeņi – 
Kristceļi Jūški” daļas 

ar kadastra 
Nr.7898003088 0.00-
0.796km garumā un 

kadastra Nr. 
78980010252 0.011-
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

2.007km garumā 
pārbūvi 

U 2.1.2. Novada tiltu infrastruktūras 
attīstība 

Viļānu novada tiltu pārbūve 
 

Pašvaldība 
2015.-
2022. 

VND, valsts, 
privātie 

 

Pārbūvēti tilti pie 
Ornicāniem, 

Ugrinieku tilts, 
Brīvības ielas tilts, 
novada mazie tilti 

U 2.1.3. Sabiedrisko pasažieru 
pārvadājumu pieejamības nodrošināšana 

un infrastruktūras attīstība 

Viļānu autoostas attīstība Pašvaldība, privātie 
2016.-
2022. 

Pašvaldība, 
privātie 

Rekonstruēta un 
pieejama Viļānu 

autoosta 

Sabiedrisko pārvadājumu maršrutu un 
infrastruktūras attīstība 

Pašvaldība, privātie 
2015.-
2017. 

Pašvaldība, 
privātie 

Vismaz  5 
pieturvietas Viļānu 

novadā uzstādītas un 
aprīkotas, 

pārvadājuma 
maršrutu izstrāde un 

ieviešana, digitālo 
sarakstu izstrāde, 

satiksmes tīkla 
aktualizēšana 

U 2.1.4. Nepārtrauktas un kvalitatīvas 
elektroenerģijas piegādes nodrošināšana 

Elektroenerģijas pārvades sistēmas un  
uzskaites sistēmas modernizēšana visā 

novada teritorijā 

Latvenergo vai 
alternatīvais 
pakalpojumu 

sniedzējs 

2015.-
2022. 

Privātie, 
valsts, 

pašvaldība 

Viedo skaitītāju 
uzstādīšana, kabeļu 

un jaunu 
transformatoru 

uzstādīšana atbilstoši 
pieprasījumiem un 

slodzēm, 
elektroenerģijas 

pārtraukumu 
piegādes 

samazinājums - 95% 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

RV 2.2. Uzlabot satiksmes drošību 

U 2.2.1. Ielu apgaismojuma pārbūve un 
modernizācija 

Ielu apgaismojuma pārbūve un modernizācija 
 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes 

2015.-
2020. 

ES, VND, 
valsts 

Izbūvēts vai 
modernizēts 

apgaismojums Viļānu 
pilsētā, Radopolē, 

Jaunviļānos un visos 
pagastu centros 

U 2.2.2. Satiksmes drošības uzlabojumi 
pagastu centros un Viļānu pilsētā 

Ceļu satiksmes drošības pasākumu 
infrastruktūras izveide 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND, 
valsts, ES 

Veikti satiksmes 
drošības uzlabojumi 

pie izglītības 
iestādēm, 

publiskajām ēkām 

U 2.2.3. Veloceliņu izveide, velosipēdu 
nomas iespēju attīstība 

Velomaršrutu izveide novadā un velo 
infrastruktūras attīstība 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes, biedrības 

2015.-
2020. 

VND, valsts 

Vismaz 3 maršrutu 
izveide un 

popularizēšana, 
Vecticībnieku 
lūgšanu namu 

apskates 
velomaršruta 

izveide, 1 velo nomas 
izveide, velosipēdu 
pieturas un celiņi 
novada teritorijā 

U 2.2.4. Lielgabarīta transportlīdzekļu 
infrastruktūras izveide 

Tehniskās izpēte un tehniskais projekts, 
lielgabarīta transportlīdzekļu stāvvietas 

ierīkošana Viļānos pie valsts nozīmes ceļa A12 
Jēkabpils-Krievijas robeža 

VAS Latvijas valsts 
ceļi, privātais 

2016.-
2020. 

ES, privātie, 
valsts 

Ierīkots 1 
stāvlaukums vismaz 

10 automašīnām 

RV 2.3. Nodrošināt ražošanas, tranzīta pakalpojuma un industriālo zonu pieejamību 

U 2.3.1. Industriālo teritoriju un ražošanas 
zonu pieejamības nodrošināšana 

Centrālās ielas pārbūve Viļānu pilsētā, 
nodrošinot industriālo teritoriju pieejamību 

Pašvaldība 
2016.-
2019. 

ES, VND 
Pārbūvēta Centrālā 

iela, nodrošināta 
pieejamība 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Zemesgabalu pielāgošana uzņēmējdarbības 
attīstībai Viļānu novadā 

Pašvaldība, privātie 
2017.-
2020. 

ES, VND, 
valsts 

Vismaz 2 
zemesgabalu 
pielāgošana, 

izveidotas 15 jaunas 
darba vietas 

Tranzītielu, pievedceļu ražošanas zonām 
pārbūve Viļānos 

Pašvaldība 
2017.-
2022. 

ES, VND, 
Privātie 

Vismaz 1 pilsētas 
tranzītielas pārbūve, 
vismaz 2 pievedceļi 

U 2.3.2. Industriālo un pakalpojumu 
teritoriju popularizēšana, lai piesaistītu 
investorus un attīstītu ražošanu Viļānu 

novadā 

Pašvaldībai piederošo ēku un teritoriju 
uzskaite un ikgadēja aktualizēšana 

Pašvaldība 
2015.-
2022 

VND 
Uzskaites sistēmas 

izveide, reģistra 
izveide 

Mārketinga pasākumi investoru piesaistei un 
ražošanas attīstībai Viļānu novadā 

Pašvaldība, Rēzeknes 
Augstskola 

2015.-
2022. 

VND 

Katru gadu 
mārketinga 

pasākumi (interneta 
vietnēs, izstādēs, 

drukātie materiāli) 

RV 2.4. Uzlabot sakaru un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

U 2.4.1. Interneta un mobilo sakaru 
pārklājuma, kvalitatīvas pārraides 

nodrošināšana 

Mobilo sakaru nodrošināšana visā novada 
teritorijā 

Mobilo sakaru 
operatori 

2016-
2020 

Privātais 

Uzstādītas bāzes 
stacijas, tai skaitā 

Sokolku ciemā, 
pārklājuma 

nodrošināšanai 

U 2.4.2. Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība 

Publisko interneta pieejas punktu 
modernizēšana  un izveide novada teritorijā 

 
Pašvaldība, biedrības 

2015.-
2022. 

VND , ES 

Modernizēti visi 
interneta pieejas 
punkti, vismaz 3 
izveidoti, wi-fi 
pieejamības 

nodrošinājums 
publiskās vietās (wi-fi 

soli utml.) 

IP 3. Tūrisms 

VP 3. Tūrisms un kultūrvēsture 



25 

 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

RV 3.1. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu 

U 3.1.1. Viļānu pilsētas kultūrvēsturiskā 
centra attīstība 

Viļānu pilsētas vēsturiskā centra raksturīgo 
vēsturisko elementu saglabāšana 

Pašvaldība, biedrības 
2015.-
2022. 

ES, VND 

1 koncepcijas 
izstrāde, saistošo 

apbūves noteikumi 
izstrāde un 
ieviešana, 

U 3.1.2. Kultūrmantojuma, kultūras 
pieminekļu autentiskuma saglabāšana un 

atjaunošana 

Kultūras pieminekļu un sakrālo vietu  
restaurācija Viļānu novada teritorijā 

Pašvaldība, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2018.-
2020. 

ES, VND 
Restaurēti krucifiksi, 
restaurētas baznīcas 

Viļānu muižas un novada kultūrvēsturisko 
objektu labiekārtošana un sakārtošana 

Pašvaldība, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2017.-
2022. 

ES, VND 

Atjaunota Viļānu 
muiža, vismaz 3 
kultūrvēsturiskie 

objekti sakārtoti un 
labiekārtoti 

3.1. 3. Viļānu novadpētniecības muzeja 
krājuma priekšmeta saglabāšana un 

popularizēšana 

Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma 
telpu labiekārtošana 

Pašvaldība 
2015. – 
2020. 

ES, valsts, 
pašvaldība 

Uzstādītas jaunas 
skapju un plauktu 

sistēmas 
 

Bojāto krājuma priekšmetu restaurācija Pašvaldība 
2016. – 
2022. 

ES, valsts, 
pašvaldība 

Restaurēti 2 
priekšmeti 

Muzejpedagoģisko stundu, izstāžu 
organizēšana un ekspozīciju ierīkošana 

 
Pašvaldība 

2015. -
2022. 

ES, valsts, 
pašvaldība 

4 muzej-
pedagoģiskās 

stundas, 
3 ekspozīcijas, 4 

izstādes 

RV 3.2. Veicināt tūrisma attīstību sakrālajā un kultūras jomā 

U 3.2.1. Kopējo sakrālā un kultūras tūrisma 
maršrutu izveide Viļānu novadā 

Vienotas Viļānu novada tūrisma informācijas 
sistēmas izveide 

Pašvaldība, Rēzeknes 
pilsētas un novada 

pašvaldība 

2015.-
2022. 

ES, valsts, 
privātie 

Izveidoti jauni 
tūrisma maršruti, 
izveidota tūrisma 

informācijas sistēma 

Sadarbība ar katoļu draudzēm novadā 
Draudzes, Pašvaldība, 

biedrības 
2017.-
2020. 

ES, VND 
Kopīgi izveidots viens 

sakrālais tūrisma 
maršruts 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Vecticībnieku tradīciju saglabāšana 
Pašvaldība, biedrības, 

privātie 
2018.-
2020. 

ES, VND 
Vecticībnieku mājas 

izveide 

U.3.2.2.Tūrisma informācijas apkopošana 
un informēšana Viļānu novadā 

Tūrisma informācijas sniedzēja izveide 
 

Pašvaldība 
2016.-
2019. 

VND 
 

Izveidots tūrisma 
informācijas 

sniedzējs 

Novada tēla koncepcijas un viesmīlības 
politikas izstrāde un pilotaktivitāšu realizācija 

Pašvaldība, biedrības, 
privātie 

2015.-
2017 

ES, VND, 
valsts 

Tēla izstrāde un 
ieviešana 

Viļānu pilsētas tēla koncepcijas un viesmīlības 
politikas izstrāde un pilotaktivitāšu realizācija 

Pašvaldība, biedrības, 
privātie 

2015.-
2017. 

ES, VND 
Politikas izstrāde un 

ieviešana 

„Latgaļu sātas” popularizēšana 
Pašvaldība, biedrības, 

privātie 
2015.-
2022 

ES, VND 

Vismaz 2 pasākumi 
gadā, atpazīstama 
Latgales tradīciju 

vieta 

RV 3.3. Veidot Viļānu tirgus tradīcijas kā atpazīstamu preču zīmi Latvijā 

U 3.3.1. Viļānu tirgus infrastruktūras un 
preču zīmes attīstība 

 

Esošā tirgus laukuma labiekārtošana 
 

Pašvaldība, biedrības, 
privātie 

2016.-
2018. 

ES, VND 

Koncepcijas un 
darbības plāna 

izstrāde, tirgošanās 
vietu noteikšana, 

norādes, 
piebraukšanas 

laukumi, nojumes 

Ikmēneša amatnieku gadatirgus laukuma 
ierīkošana Viļānos 

Pašvaldība, biedrības, 
privātie 

2016.-
2018. 

ES, VND Ierīkots laukums 

Tirgus tradīciju popularizēšana 
Pašvaldība, biedrības 

, privātie 
Pastāvīgi 

Pašvaldība, 
privātie 

Vismaz 12 pasākumi 
gadā, informācija 

plašsaziņas līdzekļos, 
interneta vietnēs 

 

IP4. Izglītība 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei 

RV 4.1.Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, pieejamību un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību 

U 4.1.1. Izglītības iestāžu materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana 

Novada izglītības iestāžu mācību programmu 
materiāltehniskais nodrošinājums 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes 

2015. – 
2022. 

ES, VND 
Modernizētas vismaz 

4 izglītības iestāžu 
mācību bāzes 

U 4.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija 
Moderno tehnoloģiju ieviešana mācību 

procesā 
Pašvaldība, izglītības 

iestādes 
2015.-
2020. 

ES, VND, 
valsts 

Moderno tehnoloģiju 
ieviešana 100%  visās 

novada izglītības 
iestādes (jauni datori 

un multimediju 
iekārtas, uzlaboti 

vietējie tīkli) 

U 4.1.3. Izglītības iestāžu  infrastruktūras 
attīstība 

 
 

Mūzikas un mākslas  skolas kompleksa 
centralizētās apkures sistēmas ierīkošana 

Pašvaldība 2016. VND 

Veikta skolas krāšņu 
demontāža un 

izbūvēta  centralizēta  
apkures sistēma 

Mūzikas un mākslas skolas kompleksa 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Pašvaldība 
2016.-
2021. 

ES , VND 
150 personām 

uzlabota darba un 
mācību vide 

Izglītības iestāžu iekštelpu pārbūve un 
modernizācija 

Pašvaldība 
2015.-
2022. 

ES, VND 

Renovētas esošās 
mācību telpas un 
uzlabota materiāli 
tehniskā bāze, 6 

izglītības iestādēs 
uzlabota darba un 

mācību vide 

Dekšāres pamatskolas pārbūve un 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes 

2020.-
2022. 

ES, VND, KPFI 
110 personām 

uzlabota darba un 
mācību vide 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Viļānu pilsētas PII pārbūve un 
energoefektivitātes paaugstināšana 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes 

2016.-
2017. 

VND, valsts, 
KPFI 

116 personām 
uzlabota darba un 

mācību vide 

Radopoles PII „Bitīte” rekonstrukcija un 
energoefektivitātes paaugstināšana 

 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes 

2015. 
VND, valsts, 

KPFI 

90 personām 
uzlabota darba un 

mācību vide 

Vides labiekārtošana pie Viļānu izglītības 
iestādēm 

 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes 

2020.-
2022. 

ES, VND 

Iekārtoti autobusu 
apgriešanās laukumi, 
sakārtoti trotuāri pie 
6 izglītības iestādēm, 

iekārtoti rotaļu 
laukumi pie izglītības 

iestādēm 

Dienesta viesnīcas ierīkošana Viļānu novada 
skolēniem 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes 

2018.-
2022. 

ES, VND, 
valsts 

Ierīkota dienesta 
viesnīca 45 vietām 

U 4.1.4. Izglītības programmu piedāvājuma 
klāsta paplašināšana un alternatīvu, 

inovatīvu apmācību metožu ieviešana 

Formālās un neformālās izglītības programmu 
piedāvājums izglītības iestādēs 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

Pastāvīgi 
ES, VND, 
privātais 

Vismaz 5 jaunas 
apmācību 

programmas 

U 4.1.5. Izglītības pieejamības 
nodrošināšana 

Transporta iegāde skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšanai 

Pašvaldība 
2016. – 
2018. 

Citi fondi, 
VND 

Vismaz 2 transporta 
vienības 

RV 4.2. Attīstīt mūžizglītības piedāvājumu 

U 4.2.1. Nodrošināt daudzveidīgas 
mūžizglītības iespējas 

Atbalsta pasākumi darba devējiem darbinieku 
papildu izglītošanā 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2016.-
2022. 

ES, valsts 
Iesaistīti 35 % 

iedzīvotāju 

U 4.2.2.Neformālās izglītības piedāvājuma 
paplašināšana novada iedzīvotājiem 

Neformālās izglītības piedāvājuma 
paplašināšana novada iedzīvotājiem, 

lietderīga brīvā laika pavadīšana 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Piedāvātas iespējas 

visiem novada 
iedzīvotājiem 

U 4.2.3. Tālākizglītības nodrošināšana 
dažādām iedzīvotāju grupām 

Interešu un tālākizglītības iniciatīvu atbalsts 
Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Vismaz 5 

tālākizglītības 
programmas 

RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 4.3.1. Bērnu un jauniešu centra attīstība 
un modernizācija 

Centra izveide un brīvā laika pavadīšanas 
bāzes nodrošinājums 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Piedāvātas iespējas 

visiem novada 
bērniem, 120 bērni 

U 4.3.2. Jauniešu iniciatīvu politikas 
izstrāde un ieviešana 

Jauniešu un sporta nometņu organizēšana 
Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Vismaz 2 nometnes 

gadā 

Jauniešu iesaistīšana brīvprātīgā darba 
programmās 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

Pastāvīgi ES, VND 
Iesaistīti 45% 

jauniešu 

Sadarbība ar izglītības iestādēm, nodrošinot 
kultūras mantojuma pēctecību 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Kultūras mantojuma 
pēctecību nodrošina 

visās novada 
izglītības iestādēs 

U 4.3.3. Sporta aktivitāšu un aktīvu sporta 
klubu darbības veicināšana 

 

Sporta klubu atbalsts un aprīkojuma iegāde 
 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Atbalstīti vismaz 3 

klubi, sporta 
aprīkojuma noma 

Sporta un brīvā laika aktivitāšu dažādošana 
Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Vismaz 1 brīvā laika 
pavadīšanas  iespēja 
katrā pagasta centrā 
un Vilānu pilsētā un  

novada ciemos 
(Jaunviļāni, 
Radopole) 

U 4.3.4. Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras izveidošana un 

modernizācija 

Modernas, energoefektīvas sporta halles 
būvniecība Viļānos 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, 

veikta 
energoefektīvas ēkas 
būvniecība, iegādāta 
atbilstoša materiāli 

tehniskā bāze 
 

Sporta un tūrisma bāzes attīstība Dekšāres 
pamatskolā 

Pašvaldība, pagasta 
pārvalde, biedrības 

2019.-
2020. 

ES, VND 
Modernizēta esošā 

sporta bāze 
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Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras 
izveidošana un atjaunošana Viļānu novada 

pagastos, tai skaitā veloparka izveide 

Pašvaldība, izglītības 
iestādes, biedrības 

2019.-
2020. 

ES, VND 

Atjaunoti un 
labiekārtoti visi 

pagastu sporta un 
aktīvās atpūtas 

laukumi , izveidots 1 
veloparks, 1 

slēpošanas trases 

Viļānu pilsētas stadiona atjaunošana Pašvaldība 
2017.-
2020. 

ES, VND 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, 

atjaunots stadions, 
volejbola, 

basketbola, futbola 
laukumi, skrejceliņi, 
tribīnes u.c. objekti 

Daudzfunkcionāla hokeja laukuma/ slidotavas 
izveide 

Pašvaldība 
2015.-
2016. 

ES, VND 
Ierīkots 1 hokeja 

laukums ar apmalēm 
un apgaismojumu 

Viļānu vidusskolas un sporta skolas kompleksa 
un vieglatlētikas stadiona pārbūve 

Pašvaldība, sporta 
skola 

2018.-
2020. 

ES, VND 

Veikta sporta skolas 
ēkas pārbūve, 

rekonstruēts sporta 
stadions 

RV 4.4. Izveidot sociāli atbildīgu un drošu vidi 

U 4.4.1. Sociālo un veselības pakalpojumu 
pilnveidošana un jaunu pakalpojumu 

ieviešana 

Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu 
ieviešana 

 
 
 

Pašvaldība, Sociālais 
dienests, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Ieviesti 2 jauni 

alternatīvie sociālās 
aprūpes pakalpojumi 

Psihologa pakalpojumu, ģimenes un personas 
atbalsta pakalpojumu attīstība 

Pašvaldība, Sociālais 
dienests, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Ieviests psihologa un 
ģimenes un personas 
atbalsta pakalpojums 
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Mājas aprūpes mobilās vienības izveide 
Pašvaldība, Sociālais 

dienests 
2016.-
2022. 

ES, VND, 
valsts 

Vienas vienības 
izveide 

Ārstu prakšu, t.sk. zobārstniecības attīstība Pašvaldība 
2016.-
2022. 

ES, VND, 
valsts, privāti 

Vismaz 2 ārstu 
prakšu izveide 

U 4.4.2. Sociālo un veselības pakalpojumu 
infrastruktūras uzlabošana 

Sociālo dzīvokļu labiekārtošana un izveide 
novadā 

Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Vismaz 5 sociālie 
dzīvokļi novadā – 
Strupļi, Dekšāres, 

Viļāni 

Krīzes istabas/ dzīvokļa pakalpojuma 
uzlabošana 

Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

2020.-
2022. 

ES, VND 
Vismaz 3 krīzes 

istabas 

SIA „Viļānu slimnīca” poliklīnikas ēkas 
rekonstrukcija institucionālai aprūpes 

alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai 
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu 

pakalpojumu attīstībai 
 

Pašvaldība, Sociālais 
dienests, biedrības 

2019.-
2021. 

ES, privātie 
Izveidots sociālās 
aprūpes centrs 50 

personām 

Sociālo pakalpojumu izveide: 
- Pieaugušie ar GRT: Grupu dzīvokļi -4 
- Pieaugušie ar GRT: Dienas aprūpes 

centrs – 13 
- Bērni ar FT: Sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centrs – 17 
Sociālā dienesta telpu pārcelšana 

Pašvaldība, Sociālais 
dienests 

2016.-
2022. 

ES, VND, 
privātais 

Pārbūvēta ēka 
Mehanizatoru iela 

23, Viļāni, izveidojot 
jaunu sociālo 
pakalpojumu. 

Pieaugušie ar GRT: 
Grupu dzīvokļi -4 

Pieaugušie ar GRT: 
Dienas aprūpes 

centrs – 13 
Bērni ar FT: Sociālās 

rehabilitācijas 
pakalpojumu centrs - 

17 
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Sociālās mājas izveidošana un labiekārtošana 
Pašvaldība, Sociālais 

dienests 
2020.-
2022. 

ES, VND 

Izveidota pieejama 
un moderna sociālā 

māja atbilstoši 
normatīvo aktu 

prasībām 

U 4.4.3. Vides pieejamības un drošības 
pasākumu attīstība 

 

Pašvaldības iestāžu pieejamības 
nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem 

traucējumiem 
Pašvaldība 

2017.-
2019. 

VND 
Nodrošināts 90% 

pašvaldības iestāžu 

Pašvaldības policijas aprīkojuma attīstība Pašvaldība Pastāvīgi ES, VND 
Nodrošināts 

nepieciešamais 
aprīkojums 

Video kameru uzstādīšana Viļānu pilsētā Pašvaldība 
2015.-
2017. 

ES, VND 
Uzstādītas kameras, 

ieviesta sistēma 

Ugunsdrošības pasākumi pašvaldības iestādēs Pašvaldība 
2016.-
2018. 

ES, VND, cits 

Izstrādāti plāni, 
ieviesti pasākumi 
100% pašvaldības 

iestāžu 

U 4.4.4. Līdzdalības pasākumi jauniešu 
nodarbinātībai un ilgstošo bezdarbnieku 

atgriešanai darba tirgū 

Institucionālā ietvara izveide pasākuma 
organizēšanai 

Pašvaldība 
2015.- 
2022. 

ES, VND 

Izveidota 
struktūrvienība 

pasākuma ieviešanai, 
iesaistīti vismaz 50 

jauniešu 

RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību 

U 4.5.1. Daudzveidīgu un kvalitatīvu 
kultūras pasākumu organizēšana 

 
 

Mākslas izstāžu un tematisku pasākumu 
organizēšana 

Pašvaldība, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2015.-
2020. 

VND, NVO 
Vismaz 12 pasākumi 

gadā 

Vietēja un starptautiska mēroga festivālu , 
konkursu, koncertu, plenēru, izstāžu un 

nometņu organizēšana 

Pašvaldība, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Vismaz 3 pasākumi 

gadā 

U 4.5.2. Kultūras iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes un infrastruktūras 

Viļānu kultūras nama materiāli tehniskās 
bāzes modernizācija 

Pašvaldība 
2015.-
2022. 

ES, VND 
Veikta 1 Viļānu KN 

modernizācija 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

modernizācija, energoefektivitātes 
pasākumi 

Pagasta/ ciema kultūras centru pārbūve, 
energoefektivitātes uzlabošana 

Pašvaldība 
2018.-
2022. 

ES, VND 

Veikta Sokolku ciema 
saietu nama 

rekonstrukcija, 
Dekšārēs, Sokolkos 

modernizēta 
materiāli tehniskā 

bāze 

U 4.5.3. Brīvdabas estrāžu uzlabošana 
novadā 

 
Brīvdabas estrāžu uzlabošana Viļānu novadā 

Pašvaldība, pagasta 
pārvaldes 

2015-
2020. 

ES, VND 
3 estrādes 

modernizētas un 
iekārtotas 

U 4.5.4. Atbalsts novada pašdarbības 
kolektīviem 

Pašdarbības kolektīvu nodrošinājums dalībai 
novada, reģiona un nacionālajos, 

starptautiskajos pasākumos, Vispārējos 
dziesmu un deju svētkos 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes 

2015. – 
2022. 

ES, VND, 
valsts, 

Pārrobežu 
sadarbības 
programma 

Nodrošināti tērpi 
vismaz 50 

iesaistītajiem 
dalībniekiem, segti 

ceļa izdevumi uz 
Dziesmu svētkiem, 

nodrošinātas 
pasākumu 

programmas vismaz 
4 reizes gadā katram 
kolektīvam, vismaz 2 

konkursi gadā 

U 4.5.5. Viļānu novada bibliotēku darbības 
efektivitātes uzlabošana un materiāli 

tehniskās bāzes atjaunošana 

Viļānu novada  bibliotēku darba efektivitātes 
uzlabošana 

Pašvaldība, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2015.-
2022. 

ES, VND 
Modernizētas 4 

novada bibliotēkas 

Viļānu novada bibliotēku materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošana 

Pašvaldība, biedrības, 
pagastu pārvaldes 

2015.-
2022. 

ES, VND 

Materiāli tehniskā 
bāze atbilstoši 
normatīvo aktu 

prasībām 4 
bibliotēkās 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

U 4.5.6. Lakstīgalu salas labiekārtošana Lakstīgalu salas  teritorijas  labiekārtošana Pašvaldība 
2016.-
2022. 

ES, VND 

Izstrādāts 
labiekārtošanas 

plāns, veikta 
teritorijas 

labiekārtošana 

U 4.5.7. Viļānu novada muzeju attīstība un 
modernizācija 

Viļānu novadpētniecības muzeja materiālās 
bāzes modernizācija 

Pašvaldība 
2015.-
2019. 

ES, VND 
Moderns novada 

muzejs, papildināts 
krājums 

Viļānu novada Dekšāres pagasta muzeja 
attīstība un modernizācija 

Pašvaldība, Dekšāres 
pagasta pārvalde 

2016.-
2017. 

ES, VND 
Modernizēta 

materiāli tehniskā 
bāze 

VP 5. Efektīva pārvalde un sadarbība 

RV 5.1. Uzlabot novada administrācijas darba efektivitāti 

U 5.1.1. Viļānu novada attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde 

Viļānu novada teritorijas plānojuma izstrāde 
2019.-2031.gadam 

Pašvaldība, Attīstības, 
plānošanas un 

informācijas daļa 

2016.- 
2018. 

ES, VND 

Izstrādāts 1 
dokuments Viļānu 
novada teritorijas 
plānojums. Lokāl 

plānojumi, 
Detālplānojumi 

 

Novada attīstības plānošanas dokumentu 
īstenošana, uzraudzība un aktualizācija 

Pašvaldība, Attīstības, 
plānošanas un 

informācijas daļa 

2016. - 
2022. 

ES, VND 

Ikgadējais attīstības 
programmas 
īstenošanas 
uzraudzības 

ziņojums. Attīstības 
programmas 

Investīciju plāna 
aktualizācija. 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie 
rādītāji 

Uzņēmējdarbības veicināšanas stratēģijas 
izstrāde 

Pašvaldība, NVO 
2017.-
2018. 

ES, VND 

Izstrādāts 1 
dokuments 

Uzņēmējdarbības 
veicināšanas 

stratēģija 

U 5.1.2. Pārvaldes kapacitātes un 
darbinieku kvalifikācijas uzlabošana 

 
 

Apmācību, kursu un semināru organizēšana 
domes un pagasta pārvalžu darbiniekiem 

Pašvaldība 
2015.-
2017. 

ES, VND 

Uzlabota pārvaldes 
efektivitāte. 

Apmācīti Viļānu 
novada pašvaldības 

darbinieki. Apmeklēti 
kursi, semināri, izieta 

sertifikācija. 

Jaunu speciālistu piesaiste novada pašvaldībā 
 
 

Pašvaldība 
2016.-
2020. 

ES, VND, 
valsts 

Piesaistīti speciālisti 
pašvaldības 

autonomo funkciju 
efektīvas izpildes 
nodrošināšanai 

U 5.1.3.Pašvaldības pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana 

E-pakalpojumu ieviešana 
Pašvaldība, pagastu 

pārvaldes 
2015.-
2017. 

ES, VND 

Pieaug e-
pakalpojumu klāsts 

Viļānu novada 
domes mājas lapā 

Vienas pieturas aģentūras izveide 
Pašvaldība, Pagastu 

pārvaldes, valsts 
pārvaldes institūcijas 

2015.-
2017. 

ES, VND 
Izveidota vienas 

pieturas aģentūra ar 
filiālēm pagastos 

RV 5.2. Iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā 

U 5.2.1. Iedzīvotāju radošo iniciatīvu un 
amata centru atbalsts 

Iedzīvotāju radošo iniciatīvu un amata centru 
izveide 

Pašvaldība, NVO 
2015.-
2019. 

VND, valsts, 
privātie 

Izveidota NVO 
konsultatīvā padome 

U 5.2.2. Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības 
organizētajos konkursos, pasākumos, 

komitejās un komisijās 

Konkursi iedzīvotājiem: „Sakoptākā biznesa 
vide", „Sakoptākā piemājas saimniecība", 

konkurss par Viļānu novada himnu un moto 
u.c. 

Pašvaldība, pagastu 
pārvaldes 

2015. – 
2022. 

VND, privātie 
2 konkursi gadā, 

vismaz 38% iesaistīto 
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3. Investīciju plāna īstenošanas progress 

1.5.tabulā ir atainota informācija par katras vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajām aktivitātēm (projektiem), atbilstoši izvirzītajiem rīcības virzieniem un 

to sasniegšanas uzdevumiem. Kopumā Investīciju plānā uz 2020.gadu minētas 126 projektu idejas. Īstenošana pabeigta 16 projektiem, īstenošana uzsākta un 

tiek turpināta 35 projektiem, ir 43 sagatavoti/iesniegti projekti, kuriem rezultāts nav zināms, savukārt, 34 vēl netiek pildīti. 

 

 

 

 

 

Tabula 1.5. Investīciju plāna izpildes pārskats 

 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

IP 1. Zaļā ražošana 

VP 1. Uzņēmējdarbības un dzīves vides infrastruktūras attīstība 

RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi draudzīgas, energoefektīvas tehnoloģijas 

1 
Viļānu 

ūdenssaimniecības 
attīstības projekts 

Viļāni 8; 43 8 00 00 6 80 00 1 20 00 0 0 2016.-2020. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, veikta 

kanalizācijas tīklu 
paplašināšana par 2000 m, 

ūdensvada tīklu - par 2000 m, 
kanalizācijas sūkņu staciju 

rekonstrukcija, pilna ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmu 

automatizācija 

Nav 

2 
Ūdenssaimniecības 
uzlabošana Sokolku 

ciemā 

Sokolku 
pagasts 

nav 1 00 00 0 1 00 00 0 0 2021.-2022. 
Veikta ūdens un kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcija, jaunu 
pieslēgumu izbūve u.c. darbi 

Nav 

Netiek pildīts 

sagatavots/iesniegts projekts, bet rezultāts nav zināms 

īstenošana uzsākta un tiek turpināta 

īstenošana pabeigta 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

3 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Dekšāres 

ciemā 

Dekšāres 
pagasts 

nav 13 25 25 11 26 46 1 98 79 66 26 0 2015.-2016. 
Veikta ūdens un kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcija, jaunu 
pieslēgumu izbūve u.c. darbi 

Nav 

4 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Radopoles 

ciemā 

Viļānu 
pagasts 

nav 2 00 00 1 70 00 20 00 10 00 0 2019.-2020. 
Veikta ūdens un kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcija, jaunu 
pieslēgumu izbūve u.c. darbi 

Nav 

5 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Jaunviļānu 

ciemā 

Viļānu 
pagasts 

nav 1 50 00 0 1 50 00 0 0 2016.-2017. 
Veikta ūdens un kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcija, jaunu 
pieslēgumu izbūve u.c. darbi 

Nav 

6 

Lietus ūdens 
kanalizācijas un 

meliorācijas 
sistēmas izbūve 

Viļānos 

Viļāni 

43; 12; 
31; 33; 
34; 44; 
45; 47 

10 00 00 8 50 00 1 50 00 0 0 2017.-2022. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, veikta lietus 

ūdens kanalizācijas un 
meliorācijas sistēmas izbūve 

Nav 

7 
Daudzdzīvokļu māju 

energoefektivitāti 
uzlabojoši pasākumi 

Viļāni 13 50 00 00 25 00 00 0 0 25 00 00 2017.-2022. 
Paaugstināta vismaz 4 

daudzdzīvokļu māju 
energoefektivitāte Viļānos 

Nav 

8 

Monitoringa plāna 
izstrāde privātmāju 

kanalizācijas 
saimniecību 
sakārtošanai 

Viļāni 1 30 00 0 30 00 0 0 2017.-2019. 
Izstrādāts plāns privātmāju 
kanalizācijas saimniecību 

sakārtošanai 
Nav 

9 

Apkures katla 
modernizācija 

Dekšāres pagasta 
pārvaldes un 

Dekšāres 
pamatskolas ēkai 

Dekšāres 
pagasts 

62; 63 1 40 00 1 26 00 14 00 0 0 2016.-2017. Modernizēts apkures katls Nav 

10 

Apkures katlu 
nomaiņa vai 

modernizācija 
pašvaldības 

iestādēs 

Viļānu 
novads 

11; 60; 
61; 69; 
70; 107 

8 00 00 6 80 00 1 20 00 0 0 2020.-2022. 
Nomainīti neefektīvie apkures 

katli pašvaldības iestādēs 4 
katlu mājās 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

11 
Kurināmā 

uzglabāšanas 
apstākļu uzlabošana 

Viļāni 
10; 60; 
61; 69; 
70; 107 

2 00 00 1 30 00 70 00 0 0 2018.-2019. 

Uzlaboti kurināmā 
uzglabāšanas apstākļi, lai 

vecinātu energoefektivitāti pie 
3 katlu mājām 

Nav 

12 

Rīgas un Centrālās 
ielas industriālo 

laukumu 
sagatavošana 

uzņēmēju 
vajadzībām 

Viļāni 6; 32 8 50 00 7 22 50 1 27 50 0 0 2016-2022 izveidoti 5 industriālie laukumi 

Privātie 
uzņēmēji, 
Rēzeknes 
novada 

pašvaldība 

13 

Tehniskā 
apsekošana, 
energoaudita 
veikšana un 

tehniskās 
dokumentācijas 

izstrāde 
energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

Viļānu 
novads 

7; 14; 15; 
60; 61; 
62; 65; 

70 

5 00 00 2 50 00 1 00 00 0 1 50 00 2015.-2022. 

Veikta pašvaldības ēku tehniskā 
apsekošana, energoaudits, 

izstrādāta tehniskā 
dokumentācija 6 pašvaldības 

ēkām 

Nav 

14 

Viļānu novada 
pašvaldības 

administrācijas ēkas 
pārbūve, siltuma 

zudumu 
samazināšana, 

iekštelpu renovācija 
un pielāgošana 

cilvēkiem ar 
funkcionāliem 

traucējumiem (SAM 
4.2.2.) 

Viļāni 13 25 00 00 12 50 00 
12 50 

00 
0 0 2015.-2022. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, veikta ēkas 

rekonstrukcija un siltināšana, 
iekštelpu renovācija 

Nav 

15 

Alternatīvo enerģiju 
izmantošanas 
veicināšanas 
pasākumi un 
pilotprojekti 

Viļāni 13 10 00 00 5 00 00 2 00 00 3 00 00 0 2020.-2022. 

Veiktas izpētes alternatīvo 
enerģiju izmantošanai, īstenoti 
pilotprojekti „zaļās” enerģijas 

izmantošanai 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

16 

Sociālās 
uzņēmējdarbības 
attīstība Viļānu 

novadā 

Viļānu 
novads 

96 2 00 00 1 70 00 10 00 0 20 00 2015.-2022. 
Veicināta sociālās 

uzņēmējdarbības attīstība 
Viļānu novadā 

Nav 

17 

Latvāņu izplatības 
samazināšana 
Viļānu novada 

teritorijā 

Viļānu 
novads 

nav 50 00 00 0 50 00 4 50 00 0 2016.-2022. 
Dalība ZM un VAAD projektā 

par latvāņu izplatības 
samazināšanu Latvijā 

ZM, VAAD 

18 
Dalītās atkritumu 
savākšanas vietas 

izveide 
Viļāni 19 5 00 00 4 25 00 75 00 0 0 2015.-2017. 

Izveidots atkritumu šķirošanas 
punkts 

Nav 

19 
Kapsētu 

labiekārtošana 
Viļānu 
novads 

18;101 5 00 00 2 50 00 1 00 00 75 00 75 00 2015.-2022. 

Salaboti iebraucamie ceļi, žogi, 
veikta kapliču renovācija, 

soliņu, galdiņu, atkritumu urnu, 
konteineru, ūdens sūkņu, 

tualešu uzstādīšana 

Nav 

20 

Rēzeknes biznesa 
inkubatora filiāles 

izveide Viļānos 
(Mežniecības ēkā) 

Viļāni 98; 120 5 00 00 4 25 00 75 00 0 0 2016.-2017. 

Izveidots un aprīkots biznesa 
inkubators Viļānos, 

nodrošinātas regulāras 
konsultācijas jaunajiem 

uzņēmējiem un 
pašnodarbinātajiem 

Rēzeknes 
pilsētas 
dome 

21 

Infrastruktūras 
izveide pie 

sabiedriskajiem un 
tūrisma objektiem 

Viļānu 
novads 

25; 29 2 00 00 1 80 00 20 00 0 0 2017.-2020. 

Īstenoti infrastruktūras 
uzlabošanas projekti 

sabiedriskajos un tūrisma 
objektos (velosipēdu novietņu 

ierīkošana, soliņi, atkritumu 
urnas u.c.) 

Nav 

RV 1.2.Attīstīt lauksaimniecības zinātnisko bāzi 

22 
Lauku dienu 

infrastruktūras 
uzlabošana 

Viļānu 
novads 

 3 80 00 2 85 00 95 00 0 0 2015-2022 
Izveidota un labiekārtota 

stāvlaukumu infrastruktūra, 
piebraucamie ceļi 

Biedrības, 
Rēzeknes 
novada 

pašvaldība 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

RV 1.3.Attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, mājražošanu, amatniecību un mazo lauku saimniecību 

23 

Mazās ražošanas, 
pakalpojumu 

sniegšanas punkta 
un iedzīvotāju 

iniciatīvu centra 
izveidošana (Viļānu 

muižas ēka, 1., 
2.stāvs un 

pagrabstāvs) 

Viļāni 54 1 00 00 00 85 00 00 
15 00 

00 
0 0 2017.-2019. 

Tehniskās dokumentācijas 
izstrāde, ēkas rekonstrukcija, 

iekštelpu renovācija un 
pielāgošana, materiāli 

tehniskās bāzes nodrošināšana 

Partneri 
Pārrobežu 
sadarbības 
programmā

s 

24 

Mājražošanas un 
amatniecības 

veicināšanas un 
attīstības pasākumu 
īstenošana novadā 

Viļānu 
novads 

59 2 00 00 1 80 00 20 00 0 0 2015.-2022. 

Apzināti esošie mājražotāji un 
amatnieki, veicināta viņu 

atpazīstamība un attīstība, 
īstenoti pieredzes apmaiņas 

pasākumi 

Nav 

RV 1.4. Veidot zaļu un videi draudzīgu dzīves vidi 

25 

Atpūtas parka 
ierīkošana bērniem 

un jauniešiem 
novada teritorijā 

Viļāni 21 10 00 00 7 50 00 1 50 00 1 00 00 0 2016.-2022. 

Labiekārtota teritorija novadā 
un pielāgota bērnu un jauniešu 

atpūtas parka ierīkošanai, 
iegādāta materiāli tehniskā 

bāze, izveidots 1 skvērs 

Nav 

26 

Atpūtas vietu 
ierīkošana novada 

teritorijā un pieejas 
nodrošināšana 

dabas objektiem 

Viļānu 
novads 

28 2 00 00 1 80 00 20 00 0 0 2016.-2022. 

Izveidotas 4 jaunas atpūtas 
vietas Viļānu novadā - pie 

Maltas upes, Radapoles, Viļānu 
ezeriem 

Nav 

27 

Atkritumu 
šķirošanas 

organizēšana 
novadā 

Viļānu 
novads 

 5 00 00 3 75 00 1 25 00 0 0 2015.-2017. 

Uzstādīti šķiroto atkritumu 
konteineri pašvaldības iestādēs 

un pie daudzdzīvokļu ēkām 
Viļānos, realizēti par atkritumu 

šķirošanas veicināšanas 
pasākumi 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

28 
Sabiedrisko 
peldvietu 

labiekārtošana 

Viļānu 
novads 

26 8 00 00 7 20 00 80 00 0 0 2016.-2017. 

Iztīrīts Radopoles ezers, iztīrīta 
Maltas upes gultne, 

labiekārtots ezera krasts pie 
Radopoles un Viļānu ezera, 

labiekārtots krasts pie Maltas 
upes 

Nav 

29 

Pasākumi tūrisma 
infrastruktūras 

uzlabošanai 
Radopoles parkā, 

dabas takās 

Viļānu 
novads 

21 8 00 00 6 00 00 1 60 00 0 40 00 2015.-2020. 

Labiekārtots Radopoles parks, 
labiekārtotas un regulāri 

uzturētas takas, velo maršruti, 
ierīkotas jaunas atpūtas vietas 

Nav 

30 
Novada zaļo zonu 

labiekārtošana 
Viļānu 
novads 

 6 00 00 4 50 00 1 20 00 0 30 00 2015.-2022. 

Ierīkotas zaļās zonas pagastu 
ciemos, ierīkotas atpūtas 
vietas, takas u.c. tūrisma 

objekti sakopti objekti Kaupra 
kalns, Velnakmens, Napaleona 

akmens 

Nav 

31 

Daudzdzīvokļu māju 
iekšpagalmu 

segumu 
sakārtošana un 
labiekārtošana 

Viļāni, 
pagastu 
lielākie 
ciemi 

6 25 00 00 15 00 00 7 50 00 0 2 50 00 2015.-2022. 

Uzlabota daudzdzīvokļu māju 
pagalmu infrastruktūra (t.sk. 

auto stāvvietas, apzaļumošana, 
rotaļu laukumi) 

Nav 

IP 2. Transports un lauku sasniedzamība 

VP 2. Mobilitāte novada teritorijā 

RV 2.1. Saglabāt apdzīvotību novadā 

32 

Tilta rekonstrukcija 
pie Ornicāniem 

iedzīvotāju 
mobilitātei un 

uzņēmējdarbības 
veicināšanai (SAM 

3.3.1) 

Viļānu 
pagasts 

12 5 00 00 4 25 00 75 00 0 0 2016.-2022. Uzlabota tilta drošība Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

33 

Viļānu pilsētas 
tranzītielas un tilta 

pār Maltas upi 
Brīvības ielā 

rekonstrukcija, tai 
skaitā Latgales ielas 

un Ugunsdzēsēju 
ielas rekonstrukcija 
ar Ugrenieku tilta 

būvniecību 

Viļāni 6;40 4 06 42 86 0 
3 45 46 

43 
60 96 

43 
0 2015.-2017. 

Aktualizēta tehniskā 
dokumentācija, veikta ielu 

pārbūve, tilta būvniecība, lai 
uzlabotu satiksmes drošību 
Brīvības ielas tilta pārbūves 

laikā, veicinātu novada 
saimniecisko darbību, 
izveidojot tiešo ceļu uz 

Dekšāres ciemu 

Nav 

34 

Alejas ielas posma 
un Viļānu pagasta 

servitūta ceļu 
rekonstrukcija 

Viļānu novadā (SAM 
5.6.2) 

Viļāni 6;40 18 65 34 16 78 81 1 86 53 0 0 2017.-2020. 

Veikta ielas seguma 
rekonstrukcija 0,6 km garumā. 

Izbūvētas un atjaunotas 
inženiertehniskās 

komunikācijas: ārējais 
apgaismojums, elektroapgādes 
tīkli un pieslēgumi, vājstrāvu, 

ūdensvada un kanalizācijas tīkli, 
sadzīves un lietus ūdens 

kanalizācijas tīkli un sūkņu 
stacijas 

Nav 

35 
Viļānu pagasta ielu 

un ceļu 
rekonstrukcija 

Viļānu 
pagasts 

38 2588317 720 000 1868317 0 0 2015.-2020. 

objekta „Autoceļa „A12 – Soltā 
pārbūve 0,00-1,660km”(pa 

Solto līdz Repšai 0,00-1,560km; 
Malmete pa Storām - Trokša A. 

0,00-0,100km)” realizācija 
1.660km garumā, kas ietver 
ceļa „Pa Solto līdz Repšai” ar 
kadastra Nr. 78480030733 

0,00-1,560km garumā un ceļa 
„Nagļu ceļš – Lejas dzirnavas – 
Kuces kalns” daļas ar kadastra 

Nr. 78480030727 0.00-0.100km 
garumā pārbūvi, objekta 

„Autoceļa „Sokolki – Zvīdriņi - 
Skudnovka” pārbūve” 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

realizācija 4.630km garumā, kas 
ietver ceļa „Sokolki – Zvīdriņi - 
Jugermani” daļas ar kadastra 

Nr.78900050211 0,00-1,680km 
garumā un ceļa „Skudnovka – 

Zvīdriņi” ar kadastra 
Nr.78900050212 un kadastra 

Nr.78900040225 0.00-2.950km 
garumā pārbūvi, objekta 

„Pašvaldības autoceļa „Malta – 
Broki - Lielie Tuči – Lucāni - 

Kristceļi” pārbūve”” realizācija 
10.328km garumā, kas ietver 

ceļa „Malta – Trūpi - Ornicāni” 
daļas ar kadastra Nr. 

78980030366 0,012-2.105km 
garumā, ceļa „Lielie Tuči – 
Ornicāni - Broki” daļas ar 

kadastra Nr.78980030369 0.00-
1.823km garumā un kadastra 

Nr. 78980020191 0.00-2.452km 
garumā, ceļa „Jūški – Lucāni - 
Lielie Tuči – Atspuka” daļas ar 

kadastra Nr. 78980020187 
0.00-1.168km garumā, ceļa 

„Trūpeņi – Kristceļi Jūški” daļas 
ar kadastra Nr.7898003088 
0.00-0.796km garumā un 

kadastra Nr. 78980010252 
0.011-2.007km garumā 

pārbūvi. 

36 
Dekšāres pagasta 

ielu un ceļu 
rekonstrukcija 

Dekšāres 
pagasts 

38 25 00 00 22 50 00 2 50 00 0 0 2015.-2022. 

Veikta prioritāro ielu un ceļu 
rekonstrukcija (A12 šoseja - 
Soltā un Kristceļi - Trūpeņi - 

Dekšāres) 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

37 
Sokolku pagasta 

ielu un ceļu 
rekonstrukcija 

Sokolku 
pagasts 

38 15 00 00 13 50 00 1 50 00 0 0 2015.-2022. 

Veikta prioritāro ielu un ceļu 
rekonstrukcija (Sokolki - Zvīdriņi 

- Dilmaņi - Skudnokovka un 
Daļa no autoceļa Ustoņi pa 

centru) 

Nav 

38 
Sabiedriskā 
trasporta 

pieturvietu izveide 

Viļānu 
novads 

35;36;37 1 20 00 1 00 00 20 00 0 0 2015-2022. 
Izveidotas 5 sabiedriskā 
transporta pieturvietas 

Nav 

RV 2.2. Uzlabot satiksmes drošību 

39 
Ielu apgaismojuma 

pārbūve un 
modernizācija 

Viļānu 
novads 

33;34;40 15 00 00 0 3 00 00 12 00 00 0 2016.-2020. 

Samazināts patērētās enerģijas 
daudzums, CO2 emisijas, veicot 
novecojušo gaismas ķermeņu 

un balstu nomaiņu, Viļānu 
pilsēta, Radapole, Jaunviļāni, 

pagastu centri 

Nav 

40 
Satiksmes drošības 

uzlabojumi pie 
izglītības iestādēm 

Viļāni, 
Viļānu 
novads 

39 8 80 00 3 23 00 5 57 00 0 0 2015-2022 

Uzlabota satiksmes drošība 
(guļošie policisti, 

apgaismojums, stāvlaukumi 
utml.) pie visām izglītības 

iestādēm 

Izglītības 
iestādes 

41 

Lielgabarīta 
transportlīdzekļu 

stāvvietas 
ierīkošana Viļānos 
pie valsts nozīmes 

ceļa Jelgava-
Krievijas robeža 

Viļāni  50 00 00 30 00 00 0 0 20 00 00 2016.-2020. 

Sniegtas pašvaldības speciālistu 
konsultācijas uzņēmējiem par 
dokumentācijas sagatavošanu 

un pārbūves veikšanu 

Nav 

RV 2.3. Nodrošināt ražošanas, tranzīta pakalpojuma un industriālo zonu pieejamību 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

42 

Industriālo teritoriju 
pieejamības 

nodrošināšana, 
rekonstruējot 

Centrālo ielu Viļānu 
pilsētā (SAM 5.6.2.) 

Viļāni 1; 6 1512607 1220156 150725 75 491 0 2016.-2019. 

Veikta Centrālās ielas segas 
pārbūve un nestspējas 

paaugstināšana, izbūvējot 
jaunas asfalta kārtas 1,337km, 

nodrošinot vaļēju ūdens atvadi, 
saglabājot esošo grāvju 

sistēmu, pārbūvēts apvienotais 
gājēju un veloceliņš un ielas 

apgaismojums. Ielas pārbūve 
nodrošinās labāku 

sasniedzamību un radīs iespēju 
attīstīt uzņēmējdarbību 

zemesgabalos Centrālā ielā 12a, 
Centrālā iela 25a, Skolas iela 

22, Liepu iela 20, Zvaigžņu iela 
13A Viļānu pilsētā 

Rēzeknes 
pilsētas un 
Rēzeknes 
novada 
pašvald. 

43 

Tevenānu ielas 
posma no Jersikas 

ielas Viļānos 
rekonstrukcija, 

nodrošinot 
industriālo teritoriju 

pieejamību; 
Pievadu 

infrastruktūras 
izveide 

industriālajai 
teritorijai Tevenānu 

ielā 

Viļāni 1; 6 197148 167576 20700 8871 0 2016.-2019. 

Veikta Tevenānu ielas segas 
pārbūve un nestspējas 

paaugstināšana, izbūvējot 
asfalta kārtas 0,290 km, 

nodrošinot vaļēju ūdens atvadi, 
saglabājot esošo grāvju 

sistēmu. Ielas galā izbūvēts 
apgriešanās laukums, 

nodrošinot tā brīvu pieejamību 
un iespēju attīstīt 

uzņēmējdarbību zemesgabalos, 
kas robežojas ar Tevenānu ielu, 

Viļānu pagastā 

Rēzeknes 
pilsētas un 
Rēzeknes 
novada 
pašvald. 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

44 

Tranzītielu, 
pievedceļu 

ražošanas zonām 
rekonstrukcija 

Viļānos 

Viļāni 6; 12 50 00 00 42 50 00 6 00 00 0 1 50 00 2017.-2022. 

Sakārtota ceļu infrastruktūra, 
tādējādi sekmējot saimniecisko 

darbību novadā un jaunu 
objektu attīstību, uzlabojot 
satiksmes drošību un Viļānu 

pilsētas tēlu, un konkurētspēju 
(Centrālā iela, Nākotnes iela, 
Skolas iela, Raiņa iela, Dārzu 

iela) 

Nav 

45 

Viļānu novada 
uzņēmēju 

izglītošanas un 
uzņēmumu 

konkurētspējas 
veicināšanas 

pasākumi (tai skaitā 
tūrisma un 

lauksaimniecības 
jomā) 

Viļānu 
novads 

12 1 00 00 60 00 20 00 20 00 0 2015.-2022. 

Izveidota datu bāze par Viļānu 
uzņēmumiem novada mājas 

lapā, sarīkoti informatīvie 
semināri, kontaktu dienas, 

pieredzes apmaiņas braucieni 
uz ārvalstīm, dalība izstādēs, 

vietējie konkursi (jo īpaši 
jaunajiem uzņēmējiem), 
semināru cikli, atbalsts 

mājražotājiem, amatniekiem 
u.c. pasākumi 

Nav 

46 

Rīgas ielas 
industriālās zonas 

attīstība un 
pielāgošana 
uzņēmēju 

vajadzībām 

Viļāni 6; 12 5 00 00 0 5 00 00 0 0 2019.-2021. 

Attīstīta teritorijas 
infrastruktūra, t.sk. izveidotas 

elektroapgādes, ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas 

Nav 

47 

Pašvaldībai 
piederošo ēku un 
teritoriju uzskaite 

un ikgadēja 
aktualizēšana 

Viļānu 
novads 

12; 34; 
43; 44; 
45; 46 

10 00 0 10 00 0 0 2015-2017 

Veikta pašvaldībai piederošu 
ēku un teritoriju uzskaite un 

ikgadēja aktivizēšana, ar mērķi 
piedāvāt tās potenciālajiem 

investoriem 

Nav 

48 

Mārketinga 
pasākumi investoru 

piesaistei un 
ražošanas attīstībai 

Viļānu novadā 

Viļānu 
novads 

12; 34; 
43; 44; 
45; 46 

5 00 00 0 5 00 00 0 0 2016.-2017. 

Izveidotas investoriem 
pievilcīgas piedāvājumu 

paketes, veikti mārketinga 
pasākumi investoru piesaistei 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

un ražošanas attīstībai Viļānu 
novadā 

RV 2.4. Uzlabot sakaru un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

49 
Modernizēti esošie 
interneta pieejas 

punkti novadā 

Viļānu 
novads 

51 35 00 29 75 5 25   2015-2022 
Modernizēti visi interneta 

pieejas punkti novadā 
Biedrības 

50 
Publisko interneta 

pieejas punktu 
izveide novadā 

Viļāni 50 1000 0 10 00 0 0 2015.-2022. 
Izveidoti publiskie interneta 

punkti Viļānos Kultūras 
laukumā 1a un Lakstīgalu saliņā 

Nav 

IP 3: Tūrisms 

VP 3. Tūrisms un kultūrvēsture 

RV 3.1. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu 

51 

Viļānu pilsētas 
vēsturiskā centra 

raksturīgo 
vēsturisko 
elementu 

saglabāšana, 
koncepcijas izstrāde 

un pilotaktivitāšu 
ieviešana 

Viļāni 57 5 00 00 4 25 00 75 00 0 0 2020.-2022. 

Veikta vēsturisko, novadam 
raksturīgo elementu 

apzināšana, izstrādāta 
koncepcija par to saglabāšanu, 

pilotaktivitāšu realizēšana 

Rēzeknes 
Augtskola, 
biedrības 

52 

Viļānu 
novadētniecības 
muzeja krājuma 

priekšmeta 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Viļāni 1 02 4 80 00 1 00 00 3 50 00 30 00 0 2015. -2022. 
Nodrošināta  muzeja krājuma 

priekšmeta saglabāšana un 
popularizēšana 

Pašvaldība 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

53 
Krucifiksu 

restaurācija Viļānu 
novada teritorijā 

Viļānu 
novads 

 1 00 00 0 1 00 00 0 0 2018.-2020. 

Saglabātas Latgales reģionam 
raksturīgās tradīcijas un 
vēsturiskais mantojums, 

restaurējot ceļu malās esošos 
krucifiksus 

Draudzes, 
pagastu 

pārvaldes 

54 
Viļānu muižas ēkas 

pārbūve 
Viļāni 23 2 30 00 00 

1 95 50 
00 

34 50 
00 

0 0  Aprīkotas telpas mūzikas un 
mākslas skolas vajadzībām u.c. 

Nav 

RV 3.2. Veicināt tūrisma attīstību sakrālajā un kultūras jomā 

55 
„Latgaļu sātas” 

attīstība, 
popularizēšana 

Dekšāres 
pagasts 

57 1 00 00 75 00 15 00 0 10 00 2015.-2022. 

„Latgaļu sātas” attīstība un 
popularizēšana, īstenojot 

dažādus pasākumus (jauniešu 
nometnes, Līgo svētku 

svinēšana, fotoplenēri u.c.) 

Biedrības 

56 

Vecticībnieku 
tradīciju 

saglabāšana, 
„Vecticībnieku 

mājas” izveide un 
popularizēšana 

Viļāni 57 5 00 00 3 75 00 1 25 00 0 0 2018.-2020. 

Viļānu novada vecticībnieku 
nemateriālo tradīciju 

saglabāšana un popularizēšana, 
tūrisma attīstība. 

Viļānu 
novada 

ģimenes, 
kurās tiek 

koptas vec-
ticībnieku 
tradīcijas 

57 

Vienotas Viļānu 
novada tūrisma 

informācijas 
sistēmas izveide, 

tūrisma 
informācijas 
pakalpojuma 

izveide,  tūrisma 
karšu aktualizēšana 

Viļānu 
novads 

52; 55; 
56 

20 00 18 00 2 00 0 0 2015.-2022. 

Apzināti esošie tūrisma objekti 
un jaunu tūrisma objektu 

attīstīšanas iespējas, izveidota 
vienotu Viļānu novada tūrisma 

informācijas sistēma un 
izveidots tūrisma informācijas 

sniedzēja pakalpojums, 
aktualizētas tūrisma kartes 

Biedrības, 
uzņēmēji 

58 

Viļānu pilsētas tēla 
koncepcijas un 

viesmīlības politikas 
izstrāde un 

pilotaktivitāšu 
realizācija 

Viļāni  2 00 00 1 80 00 20 00 0 0 2015.-2017. 

Izstrādāta pilsētas tēla 
koncepcija un viesmīlības 

politika, izveidoti informācijas 
materiāli, apmācīti darbinieki, 
uzstādīta vienotā stila mazā 

infrastruktūra (soliņi, 

Rēzeknes 
Augstskola 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

informācijas stendi, atkritumu 
urnas u.c.) 

RV 3.3. Veidot Viļānu tirgus tradīciju kā atpazīstamu preču zīmi Latvijā 

59 

Esošā tirgus 
laukuma 

labiekārtošana un 
ikmēneša 
amatnieku 

gadatirgus laukuma 
ierīkošana Viļānos 

Viļāni 24; 43 10 00 00 8 50 00 1 50 00 0 0 2016.-2018. 
Radīta labvēlīga vide vietējo 

ražotāju produkcijas 
tirdzniecībai 

Nav 

IP 4. Izglītība 

VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei 

RV 4.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, pieejamību un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību 

60 

Sekmēt 
energoefektivitātes 

paaugstināšanu 
Viļānu pilsētas 

pirmsskolas 
izglītības iestādē 

(SAM 4..2.2.) 

Viļāni 
10; 11; 

13 
631 855,47 

322 
300,00 

39 
813,53 

17 
062,94 

0 2016.-2017. 
160 personas uzlabota darba 

un mācību vide 
Nav 

61 

Radopoles PII 
„Bitīte” pārbūve un 
energoefektivitātes 

paaugstināšana 

Viļānu 
pagasts 

10; 11; 
13 

25 00 00 0 
16 25 

00 
8 75 00 0 2015 

90 personām uzlabota darba un 
mācību vide 

Nav 

62 

Dekšāres 
pamatskolas 
pārbūve un 

energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Dekšāres 
pagasts 

9; 13 25 00 00 0 
16 25 

00 
8 75 00 0 2020.-2022. 

110 personām uzlabota mācību 
un darba vide 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

63 

Moduļu mājas 
Dekšāres 

pamatskolai 
uzstādīšana 

Dekšāres 
pagasts 

9 13 00 00 0 
13 00 

00 
0 0 2016-2017 

110 personām nodrošināts 
ēdināšanas pakalpojums 

Nav 

64 

Pārņemtās 
tehnikuma ēkas 

pārbūve un 
energoefektivitātes 

palielināšana 

Viļāni 13; 71 25 00 00 0 
16 25 

00 
8 75 00 0 2017-2022 

Samazināti siltuma zudumi 
novada izglītības iestādēs ar 
vislielāko siltuma zudumu, 

veikta apkures sistēmas 
rekonstrukcija, ierīkota 

dienesta viesnīca 45 
audzēkņiem 

Nav 

65 

Skolu 
informatizācija 

(Viļānu vsk. SAM 
8.1.2.) 

Viļāni, 
Dekšāres 
pagasts 

66 5 00 00 3 75 00 75 00 50 00 0 2015.-2020. 

Iegādāti jauni datori un 
multimediju iekārtas, uzlaboti 

vietējie tīkli 4 izglītības 
iestādēs, t.sk., inovatīvu 

informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju risinājumu 

ieviešana Viļānu vidusskolā 

Nav 

66 

Viļānu novada 
izglītības iestāžu 

iekštelpu pārbūve 
un modernizācija 
(Viļānu vsk. SAM 

8.1.2.) 

Viļāni, 
Viļānu 

pagasts 
65 50 00 00 37 50 00 7 50 00 5 00 00 0 2015.-2022. 

6 izglītības iestāžu mācību vide, 
t.sk., ergonomiska mācību vide 

Viļānu vidusskolā 
Nav 

67 
Interešu un 

tālākizglītības 
iniciatīvu atbalsts 

Viļāni 1 25 5 00 00 4 25 00 75 00 0 0 2018.-2022. 
Atbalstītas interešu un 

tālākizglītības iniciatīvas, 
modernizēta mācību bāze 

Piesaistīti 

68 

Mūzikas un mākslas 
skolas kompleksa 

centralizētās 
apkures sistēmas 

ierīkošana 

Viļāni 10; 11 9 30 00 0 9 30 00 0 0 2015 
Veikta skolas krāšņu sistēmas 
demontāža un centralizētās 

apkures sistēmas izbūve 
Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

69 

Sekmēt 
energoefektivitātes 

paaugstināšanu 
Viļānu Mūzikas un 

mākslas skolā (SAM 
4.2.2.) 

Viļāni 
10; 11; 

13 
25 00 00 0 8 75 00 16 25 00 0 2016.-2021. 

Uzlaboti darba un mācību 
apstākļi, vide 150 personām 

Nav 

70 

Dienesta viesnīcas 
ierīkošana Viļānu 
novada skolēniem 

(Rēzeknes 
tehnikuma filiāles 

Viļānos 
pārņemšanas 

gadījumā) 

Viļāni 65 50 00 00 37 50 00 7 50 00 5 00 00 0 2018.-2022. 

Izstrādāta tehniskās 
dokumentācija, veikta ēkas 

pārbūves un siltuma zudumu 
samazināšana, iekštelpu 

renovācija, materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana 

Nav 

71 

Vides 
labiekārtošana pie 

Viļānu izglītības 
iestādēm 

Viļāni  10 00 00 8 50 00 1 50 00 0 0 2020.-2022. 
Iekārtoti autobusu apgriešanās 

laukumi, sakārtoti trotuāri, 
apstādījumi, apgaismojums 

Rēzeknes 
Augstskola, 

izglītības 
iestādes 

72 

Transporta iegāde 
skolēnu 

pārvadājumu 
nodrošināšanai 

Viļānu 
novads 

 8 00 00 0 4 00 00 0 4 00 00 2016. - 2018. 
Iegādātas vismaz 2 transporta 

vienības 
Nav 

RV 4.2. Attīstīt mūžizglītības piedāvājumu 

73 

Atbalsta pasākumi 
darba devējiem 

darbinieku papildu 
izglītošanā 

Viļānu 
novads 

 50 00 0 0 50 00 0 2016.-2022. 

Veicinātas investīcijas 
cilvēkresursos un darba devēju 
iesaiste savu darbinieku papildu 

izglītošanā 

Latgales 
plānošanas 

reģions 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

74 

Neformālās 
izglītības 

piedāvājuma 
paplašināšana 

novada 
iedzīvotājiem, 

lietderīga brīvā laika 
pavadīšana 

Viļānu 
novads 

 10 00 00 9 00 00 1 00 00 0 0 2015.-2022. 

Attīstīta un pilnveidota novada 
iedzīvotāju brīvā laika 

pavadīšanas centra darbība, 
nodrošinot iedzīvotājiem 

iespēju lietderīgi pavadīt brīvo 
laiku 

Nav 

RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas 

75 

Modernas, 
energoefektīvas 

sporta halles 
būvniecība Viļānos 

Viļāni 76; 99 1 50 00 00 
1 27 50 

00 
22 50 

00 
0 0 2015.-2022. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, veikta 
energoefektīvas ēkas 

būvniecība, iegādāta atbilstoša 
materiāli tehniskā bāze 

Tiek meklēti 
potenciālie 
sadarbības 

partneri 

76 

Sporta un tūrisma 
bāzes attīstība 

Dekšāres 
pamatskolā 

Dekšāres 
pagasts 

78 1 00 00 75 00 25 00 0 0 2019.-2020. 
Izveidota sporta un tūrisma 

bāze 
Biedrības 

77 

Sporta un aktīvās 
atpūtas 

infrastruktūras 
izveidošana un 

atjaunošana Viļānu 
novada pagastos 

Dekšāres, 
Sokolku, 
Viļānu 
pagasti 

77 4 00 00 3 40 00 60 00 0 0 2019.-2020. 

Atjaunoti un labiekārtoti sporta 
un aktīvās atpūtas laukumi, 

izveidota slēpošanas trase, 1 
veloparks 

Biedrības 

78 
Viļānu pilsētas lielā 

stadiona 
atjaunošana 

Viļāni 83 60 00 00 51 00 00 9 00 00 0 0 2017.-2020. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, atjaunots 

stadions, volejbola, basketbola, 
futbola laukumi, skrejceliņi, 

tribīnes u.c. objekti (Rēzeknes 
tehnikuma Viļānu filiāles ēku 

pārņemšanas gadījumā) 

Nav 

79 
Daudzfunkcionāla 
hokeja laukuma/ 
slidotavas izveide 

Viļāni  2 50 00 2 12 50 37 50 0 0 2015.-2016. 

Ierīkots daudzfunkcionāls 
hokeja laukums ar apmalēm un 

apgaismojumu (florbola 
laukums vasarā) 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

80 
Viļānu vidusskolas 
stadiona pārbūve 

Viļāni 83 27 00 00 21 60 00 2 40 00 3 00 00 0 2016. - 2018. 

Izbūvētas 
inženierkomunikācijas, sporta 

laukumi, skrejcelii un teritorijas 
iezogošana 

Nav 

81 

Sporta skolas un 
vieglatlētikas 

stadiona ierīkošana 
Viļānos 

Viļāni 83 35 00 00 29 75 00 5 25 00 0 0 2018.-2020. 

Veikta sporta skolas ēkas 
pārbūve un siltuma zudumu 
samazināšana, vieglatlētikas 

manēžas ierīkošana - izstrādāta 
tehniskā dokumentācija, 

uzlabota materiāli tehniskā 
bāze, manēžā izveidota 

slēpošanas trase, izmantošanai 
ziemā 

Nav 

82 

Sporta skolas un 
vieglatlētikas 

stadiona ierīkošana 
Viļānos 

Viļāni 83 35 00 00 29 75 00 5 25 00 0 0 2018.-2020. 

Veikta sporta skolas ēkas 
pārbūve un siltuma zudumu 
samazināšana, vieglatlētikas 

manēžas ierīkošana - izstrādāta 
tehniskā dokumentācija, 

uzlabota materiāli tehniskā 
bāze, manēžā izveidota 

slēpošanas trase, izmantošanai 
ziemā 

Nav 

83 

Viļānu novada 
multifunkcionālā 

jaunatnes iniciatīvu 
centra izveide 

Viļāni 
85; 87; 

88 
70 00 00 59 50 00 

10 50 
00 

0 0 2020.-2022. 

Attīstīta un modernizēta 
jauniešu centra darbība, 

pilnveidotas jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespējas 

Biedrības 

84 

Jauniešu nometņu 
organizēšana dzīves 

prasmju iemaņu 
pilnveidošanai 

Viļāni 87;88 50 00 42 50 7 50 0 0 2017.-2019. 
Jauniešu nometņu 

organizēšana 
Biedrības 

85 Dari pats 
Viļānu 
novads 

 3 40 00 2 89 00 51 00 0 0 2015.-2016. Jauniešu atgriešana darba tirgū Biedrības 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

86 

Jauniešu 
iesaistīšana 

brīvprātīgā darba 
programmās 

Viļāni 85;88 30 00 25 50 4 50 0 0 2017.-2019. 
Veicināta jauniešu iniciatīva un 

motivācija iesaistīties 
brīvprātīgā darba programmās 

Biedrības 

87 

Viļānu novada 
jaunatnes politikas 

pamatnostādņu 
izstrāde 

Viļāni 85;87 10 00 8 50 1 50 0 0 2017.-2019. 
Izstrādāts rīcības plāns darbam 

ar jauniešiem Viļānu novadā 
Biedrības 

RV 4.4. Izveidot sociāli atbildīgu un drošu vidi 

88 
Ārstu prakšu, t.sk. 

zobārstniecības 
attīstība 

Viļāni  5 00 00 4 25 00 0 0 75 00 2016.-2022. 
Uzlabota ārstu prakšu 

infrastruktūra un materiāli 
tehniskā bāze 

Nav 

89 

Ēkas rekonstrukcija 
institucionālai 

aprūpes alternatīvu 
sociālo 

pakalpojumu 
sniegšanai 

dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi 

pietuvinātu 
pakalpojumu 

attīstībai 

Viļāni 
97; 99; 

123 
1 50 00 00 

1 27 50 
00 

22 50 
00 

0 0 2019.-2021. 
Uzlabota un modernizēta bijusī 

Viļānu poliklīnikas 
infrastruktūra 

Nav 

90 
Sociālo dzīvokļu 
labiekārtošana 

Viļānos 
Viļāni  1 00 00 40 00 30 00 0 30 00 2017.-2022. 

Renovētas un pielāgotas telpas, 
iegādāts aprīkojums 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

91 

Sociālo 
pakalpojumu 

izveide: 
-Pieaugušie ar GRT: 

Grupu dzīvokļi -4 
-Pieaugušie ar GRT: 

Dienas aprūpes 
centrs – 13 

-Bērni ar FT: 
Sociālās 

rehabilitācijas 
pakalpojumu centrs 

– 17 
Sociālā dienesta 
telpu pārcelšana 

Viļāni 97; 98 251705 723713 44418 0 0 2016.-2022. 

SAM 9.3.1. 
Pārbūvēta ēka Mehanizatoru 

iela 23, Viļāni, izveidojot jaunu 
sociālo pakalpojumu. 

Pieaugušie ar GRT: Grupu 
dzīvokļi -4 

Pieaugušie ar GRT: Dienas 
aprūpes centrs – 13 
Bērni ar FT: Sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 
centrs - 17 

Nav 

92 

Sociālās mājas 
izveidošana un 
labiekārtošana 

(pamestā slimnīcas 
ēka) 

Viļāni 97 50 00 00 37 50 00 
12 50 

00 
0 0 2020.-2022. 

Labiekārtota ēka sociālās mājas 
izveidošanai un dzīvokļu telpas 

Biedrības 

93 

Krīzes istabas/ 
dzīvokļa 

pakalpojuma 
uzlabošana 

Viļāni 97 80 00 68 00 12 00 0 0 2020.-2022. 
Labiekārtota krīzes istaba/ 

dzīvoklis 3 vienības 
Biedrības 

94 

Sociālās mājas 
izveidošana un 
labiekārtošana, 
Brīvības iela 11 

Viļāni 99 35 00 00 29 75 00 5 25 00 0 0 2016-2022 Izveidota sociālā māja Biedrības 

95 
Mājas aprūpes 

mobilās vienības 
izveide 

Viļāni 16 7 00 00 5 25 00 1 05 00 70 00 0 2015.-2022. 
Izveidota mobilā vienība 

aprūpei mājās 
Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

96 

Pašvaldības iestāžu 
pieejamības 

nodrošināšana 
cilvēkiem ar 

funkcionāliem 
traucējumiem 

Viļānu 
novads 

14; 90; 
92; 93 

5 00 00 0 5 00 00 0 0 2017.-2019. 
Nodrošināta pašvaldības 

iestāžu pieejamība cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām 

Nav 

97 
Video kameru 

uzstādīšana Viļānu 
pilsētā un iestādēs 

Viļāni 
14; 20; 

93 
1 00 00 85 00 15 00 0 0 2015.-2017. 

Uzstādītas un integrētas kopējā 
sistēmā papildus videokameras 
(pie izglītības iestādēm, KN, pie 
tirdzniecības centra, Lakstīgalu 

saliņā un citur) 

Nav 

98 

Ugunsdrošības 
pasākumi 

pašvaldības 
iestādēs 

Viļānu 
novads 

90;95;76 18 00 00 7 50 00 3 00 00 0 7 50 00 2016.-2018. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, veikti 

ugunsdrošības pasākumi 
pašvaldības iestādēs 

Nav 

99 

Līdzdalības 
pasākumi ilgstošo 

bezdarbnieku 
atgriešanai darba 
tirgū. Darbavietu 

nodrošināšana 
skolēniem vasaras 

brīvlaikā 

Viļānu 
novads 

 1 50 00 1 27 50 22 50 0 0 2018.-2020. 

Veikti motivējoši līdzdalības 
pasākumi ilgstošo bezdarbnieku 

atgriešanai darba tirgū un 
skolēnu nodarbināšanai vasaras 

brīvlaikā 

NVA 

100 
Sabiedriskās 

tualetes ierīkošana 
Viļānos 

Viļāni 1 01 2 00 00 0 2 00 00 0 0 2020. 
Ierīkota sabiedriskā tualete 

Viļānos 
Nav 

RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

101 

Viļānu kultūras 
nama - bibliotēkas 
ēkas rekonstrukcija 
labvēlīgas iekštelpu 
vides un pievilcīga 

ārējā izskata 
nodrošināšanai, kā 

arī 
energoefektivitātes 

uzlabošanai 

Viļāni 
53; 103; 

105; 106; 
111; 114 

80 29 72 72 26 75 8 02 97 0 0 2011.-2015. 

Veicināta publiskās 
infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošana - pilnībā veikta 
kultūras nama rekonstrukcija, 

samazināti siltuma zudumi 

Nav 

102 

Viļānu kultūras 
nama materiāli 
tehniskās bāzes 
modernizācija 

Viļāni 1 02 5 00 00 4 50 00 50 00 0 0 2015.-2022. 

Veikta Viļānu kultūras nama 
modernizācija, uzlabota 
materiāli tehniskā bāze 

(garderobes iekārtas, skatītāju 
krēsli, aizkari, aprīkotas 

darbavietas u.c.) 

Nav 

103 

Brīvdabas estrāžu 
sakārtošana/ 

uzlabošana pagastu 
centros 

Dekšāres 
pagasts, 
Sokolku 
pagasts 

 2 00 00 1 80 00 20 00 0 0 2015.-2020. 

Veikta novada pagastu 
brīvdabas estrāžu sakārtošana 

un uzlabošana, lai veicinātu 
iedzīvotāju iesaisti kultūras 

pasākumos 

Nav 

104 
Atbalsts novada 

pašdarbības 
kolektīviem 

Viļānu 
novads 

102; 108 5 00 00 4 50 00 50 00 0 0 2015.-2022. 
Uzlabots pašdarbības kolektīvu 

vizuālais tēls, iegādāti tautas 
tērpi un mūzikas instrumenti 

Nav 

105 

Viļānu novada, t.sk. 
pagastu bibliotēku 
darba efektivitātes 

uzlabošana 

Viļānu 
novads 

1 02 2 00 00 1 50 00 50 00 0 0 2015.-2022. 

Atjaunots novada bibliotēku 
aprīkojums, veikta darbinieku 

apmācība, organizēti pieredzes 
apmaiņas braucieni 

Nav 

106 

Sokolku pagasta 
kluba 

energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Sokolku 
pagasts 

10 20 00 00 0 
13 00 

00 
7 00 00 0 2015.-2016. 

Uzlabota energoefektivitāte 
kultūras iestādēs ar 

vislielākajiem siltuma 
zudumiem 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

107 

Sokolku pagasta 
kluba telpu 

modernizācija un 
iekštelpu renovācija 

Sokolku 
pagasts 

1 05 3 00 00 2 70 00 30 00 0 0 2015.-2017. 

Veikta Sokolku pagasta kluba 
telpu rekonstrukcija un 

modernizācija, samazināti 
siltuma zudumi un uzlabota 

materiāli tehniskā bāze 

Nav 

108 
Lakstīgalu salas 
labiekārtošana 

Viļāni 1 12 20 00 00 18 00 00 2 00 00 0 0 2015.-2018. 

Veikta Lakstīgalu saliņas 
labiekārtošana, pielāgojot 
atpūtas zonas vajadzībām, 
uzstādīti 3 gājēju tiltiņi pāri 

Maltas upei, ierīkotas pastaigu 
takas, ugunskura vieta, 

uzstādīti soliņi, atkritumu 
urnas, renovēta estrāde, 
ierīkots apgaismojums, 

tualetes, Wi-Fi zona 

Nav 

109 
Muzeju nakts 

pasākumu 
organizēšana 

Viļāni 1 14 50 00 0 50 00 0 0 2015.-2020. 
Muzeja darbības 

popularizēšana un apmeklētāju 
piesaistīšana 

Nav 

110 

Viļānu novada 
bibliotēku materiāli 

tehniskās bāzes 
atjaunošana 

Viļāni 1 02 1 00 00 90 00 10 00 0 0 2015.-2022. 
Atjaunota un modernizēta 

novada bibliotēku materiāli 
tehniskā bāze 

Nav 

111 

Vietēja un 
starptautiska 

mēroga festivālu , 
konkursu, koncertu, 
plenēru, izstāžu un 

nometņu 
organizēšana 

Viļāni 1 09 2 50 00 1 87 50 62 50 0 0 2016.-2022. Vismaz 3 pasākumi gadā Nav 

112 

Viļānu novada 
Dekšāres pagasta 

muzeja attīstība un 
modernizācija 

Dekšāres 
pagasts 

 80 00 68 00 12 00 0 0 2018.-2019. 

Dekšāres pagasta muzeja 
attīstība un popularizēšana, 

materiāli tehniskās bāzes 
atjaunošana 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

113 

Viļānu 
novadpētniecības 
muzeja materiālās 

bāzes modernizācija 

Viļāni 110; 102 5 00 00 4 50 00 50 00 0 0 2015.-2022. 
Muzeja materiāli tehniskās 

bāze modernizēta un pielāgota 
muzeja ekspozīcijām 

Nav 

VP 5. Efektīva pārvalde un sadarbība 

RV 5.1.Uzlabot novada administrācijas darba efektivitāti 

114 

Viļānu novada 
dzimtsarakstu 
nodaļas telpu 

aprīkošana, t.sk. 
pārbūve 

Viļāni  4 00 00 3 60 00 40 00 0 0 2019.-2020. 
Renovēta dzimtsarakstu 
nodaļas ceremoniju zāle, 

iegādāts aprīkojums 
Nav 

115 

Viļānu novada 
teritorijas 

plānojuma izstrāde 
2019.-2031.gadam 

Viļānu 
novads 

 2 50 00 2 37 50 12 50 0 0 2016. - 2018. 
Izstrādāts vienots teritorijas 

plānojums visai novada 
teritorijai 

Nav 

116 

Viļānu novada 
ilgtspējīgas 

enerģētikas rīcības 
plāna izstrāde 

2021.-2028.gadam 

Viļānu 
novads 

 30 00 25 50 4 50 0 0 2020. 
Izstrādāts vienots enerģētikas 

rīcības plāns visai novada 
teritorijai 

Nav 

117 
E-pārvaldes 

ieviešana 
Viļānu 
novads 

 3 00 00 1 50 00 1 50 00 0 0 2017.-2019. 
Ieviesti e-pārvaldes 

pakalpojumi Viļānu novadā 
Nav 

118 
Vienas pieturas 

aģentūras izveide 

Dekšāres, 
Sokolku, 
Viļānu 
pagasti 

1 26 1 00 00 85 00 15 00 0 0 2015.-2017. 
Izveidotas vienas pieturas 
aģentūras Viļānu novada 

pagastos 
Nav 

119 
Uzņēmējdarbības 

veicināšanas 
stratēģijas izstrāde 

Viļānu 
novads 

20 1 00 00 75 00 25 00 0 0 2017.-2018. 

Veicināta sadarbība ar 
uzņēmējiem, izstrādāts 

uzņēmējdarbības veicināšanas 
plāns 5 gadiem 

Nav 

120 

Sadarbības projektu 
īstenošana ar 
vietējiem un 

ārzemju 
partneriem, 

Viļāni 1 22 1 50 00 1 12 50 37 50 0 0 2015.-2020. 

Veicināta sadarbība ar Latvijas 
un ārzemju pašvaldībām, 

sadarbības līgumu slēgšana, 
pieredzes braucienu 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

sadarbības līgumu 
slēgšana 

organizēšana uzņēmējiem un 
pašvaldības iestādēm 

121 

Apmācību, kursu un 
semināru 

organizēšana 
domes un pagasta 

pārvalžu 
darbiniekiem 

Viļāni 1 21 50 00 42 50 7 50 0 0 2016.-2017. 

Celta domes un pagasta 
pārvalžu darbinieku kapacitāte, 

motivācija, komandas gars, 
iniciatīva, novērsta profesionālā 

„izdegšana” 

Nav 

122 
Jaunu speciālistu 
piesaiste novada 

pašvaldībā 
Viļāni 73; 90 1 70 00 1 02 00 34 00 34 00 0 2016.-2020. 

Veicināta novada pašvaldības 
kapacitāte, piesaistīti jauni 

speciālisti (tāmētājs - būvdarbu 
vadītājs, izglītības, kultūras un 

sporta lietu speciālists, jauniešu 
lietu speciālists, projektu 

vadītājs, uzņēmējdarbības 
attīstības speciālists) 

Nav 

RV 5.2. Iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā 

123 
Iedzīvotāju 

iniciatīvu atbalsts 
Viļānu 
novads 

 2 00 00 0 60 00 40 00 1 00 00 2015.-2019. 

Atbalsts iedzīvotāju un 
nevalstisko organizāciju 

iniciatīvām, jo īpaši jauniešiem, 
meklējot sadarbības partnerus 
(KNHM, bankas utt.), izveidots 

mazo projektu fonds 

Nav 

124 
Iedzīvotaju radošo 
iniciatīvu un amatu  

centra izveide 
Viļāni 68 98 00 00 83 30 00 9 80 00 0 4 90 00 2016.-2018. 

Sniegts atbalsts tehniskās 
dokumentācijas izstrādē, ēkas 

rekonstrukcijai, iekštelpu 
renovācijai 

Nav 
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 Projekta 
nosaukums 

Īstenošanas 
teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projektie

m 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 
Partneri ES vai cits 

ārējais 
Pašvaldī

ba 
Valsts 

Kapitālsab
iedrības 

125 

Vienotais valsts un 
pašvaldības klientu 
apkalpošnas centrs 

- izveide un 
darbības 

nodrošināšana 

Viļāni 1 19 1 32 00 0 0 1 32 00 0 2016. 

Izveidots un aprīkots 1 centrs, 
nodrošināta klientu 

pieņemšana, izveidota darba 
vieta 

Nav 

126 

Konkursi 
iedzīvotājiem: 

„Sakoptākā biznesa 
vide", „Sakoptākā 

piemājas 
saimniecība", 

konkurss par Viļānu 
novada himnu un 

moto u.c. 

Viļānu 
novads 

 10 00 0 9 00  1 00 2015.-2020. 

Veicināta iedzīvotāju iniciatīva 
novada teritorijas sakopšanā un 

patriotisma celšanā, 1 
pasākums gadā 

Nav 
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4. Īstenotās aktivitātes vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai 

1.6.Tabulā apkopota informācija par pašvaldībā 2015.- 2020.gadā īstenotajiem Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības 

projektiem, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā. Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020.gada 31.decembri. 

Tabula 1.6. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti, kuru īstenošana pabeigta 

Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums nepaskaidro projekta 
būtību, minēt galveno aktivitāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta 
uzraugošā 
institūcija 

Projekta 
īstenošanas 

termiņš 
(no-līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija kopējais 

tai skaitā 
publiskais 

1 

Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006 "Esi aktīvs un vesels".  
Mērķis - uzlabot Viļānu sabiedrisko infrastruktūru, ierīkojot aktīvo 

laukumu atpūtai "ALA" ar īpaši tam paredzētu šķēršļu joslas 
konstrukciju lietotājiem vecumā no 2 gadiem līdz 25 gadiem. 

ELFLA LAD 
16.05.2017. – 
29.06.2018. 

Viļāni 89650,55 27000,00  

2 

Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000017 "Kur bitis, tī mads". 
Mērķis - dažādot kultūras aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, 

nodrošinot Viļānu kultūras nama jaunizveidoto deju kopu "Kūmys" ar 
etnogrāfiskajiem 10 sieviešu un 10 vīriešu tautu tērpu komplektiem, 
lauku kapelu "Bumburneicys" un bērnu folkloras kopu "Biteites" ar 

mūzikas instrumentiem - vijoli un cītaru. 

ELFLA LAD 
30.06.2017. - 
30.01.2018. 

Viļāni 7341,59 6175,42  

3 

Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2203-000007 "Sadzīves prasmju 
istaba".. Mērķis - attīstīt sociālo pakalpojumu attīstību Viļānu novadā, 

ierīkojot "Sadzīves prasmju istabu" pašvaldības īpašumā esošajās 
telpās SAC "Cerība" ar atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, 

iegādājoties sadzīves tehniku un mēbeles. 

ELFLA LAD 
03.07.2017. – 
31.08.2017. 

Viļāni 2593,57 2334,20  

4 

Projekts Nr. 16-01-AL15-A019.2201-000008 "Dabas draugu radošās 
pētniecības centra "Dadzis" izveidošana Viļānu novadā". Mērķis - 

uzlabota Viļānu pagasta Tevenānu ciema sabiedriskā infrastruktūra, 
veicot degradētās ēkas pārbūvi un izveidojot tajā Dabas draugu radošo 

pētniecības centru „Dadzis” jaunām un daudzveidīgām sabiedrisko 
aktivitāšu pakalpojumu iespējām bērnu un jauniešu mērķauditorijai, 

nodrošinot izglītotas, aktīvas un informētas sabiedrības attīstības 
potenciālu. 

ELFLA LAD 
20.05.2016. - 
31.08.2018. 

Viļānu 
pagasts 

77324,71 28338,28  
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums nepaskaidro projekta 
būtību, minēt galveno aktivitāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta 
uzraugošā 
institūcija 

Projekta 
īstenošanas 

termiņš 
(no-līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija kopējais 

tai skaitā 
publiskais 

5 

Projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000034 "Tautas tērpu iegāde 
Dekšāres pagasta jauniešu deju kolektīvam".. Mērķis - Dekšāres 
pagasta iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, iegādājoties tautas tērpu 

komplektu jauniešu deju kolektīvam. 

ELFLA LAD 
30.06.2017. - 
30.01.2018. 

Dekšāres 
pagasts 

4951,32 4951,32  

6 

Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000058"Viļānu novada 
projekcija".  Mērķis - iegādājoties multimediju tehnikas sistēmu, 
dažādot kultūras aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem, nodrošināt 

pilnvērtīgu Viļānu kultūras nama un Viļānu novadpētniecības muzeja 
sniegto pakalpojumu un produktu klāstu, organizējot nacionālos, 

reģionālos un vietējā līmeņa pasākumus. 

ELFLA LAD 
27.02.2018. - 
27.07.2018. 

Viļāni 7205,80 6300,00  

7 

Projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000013 "Piedzīvojumu velotrases 
ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai "ALA" teritorijā". Mērķis - aktīvā 

laukuma atpūtai “ALA” labiekārtošana un attīstīšana, ierīkojot 
piedzīvojumu velotrasi. 

ELFLA LAD 
23.09.2019. - 
23.12.2020. 

Viļāni 72571,60 31500,00 
attiecināmās 
izmaksas EUR 

35000,00 

8 

Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2202-000018 "Deju grīdas un mobilās 
skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu novada 

kultūras pasākumu organizēšanai". Mērķis - uzlabota sabiedrisko 
aktivitāšu kvalitāte Viļānu novadā, pašdarbības kolektīvu vajadzībām 

iegādājoties deju grīdu un mobilo skatuvi (modulāra skatuves 
podestūra). 

ELFLA LAD 
02.12.2019. - 
31.07.2020. 

Viļāni 7048,65 6300,00  

9 

Projekts Nr.4.2.2.0/17/I/014 "Sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē". SAM 

4.2.2. Mērķis - sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu. 

ERAF CFLA 
03.10.2017. – 
02.01.2018. 

Viļāni 631855,47 
339362,9

4 
 

10 

Projekts Nr.4.2.2.0/17/I/036 "Sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā", SAM 4.2.2.Mērķis 

- sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt 
siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu. 

ERAF CFLA 
21.12.2017.-
20.03.2018. 

Viļāni 290539,02 74158,65  
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums nepaskaidro projekta 
būtību, minēt galveno aktivitāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta 
uzraugošā 
institūcija 

Projekta 
īstenošanas 

termiņš 
(no-līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija kopējais 

tai skaitā 
publiskais 

11 

Projekts Nr.LLI-402 "Sports for Socail Inclusion of At-risk Teenagers" 
(RISK FREE) "Sports riska pusaudžu sociālajai integrācijai". Mērķis -

veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas 
bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot 

sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī 
nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, 

lai radītu sporta kultūru šajās teritorijāsaktivitātes - apmācības, 
parkūra laukuma ierīkošana, sporta pasākumu rīkošana. 

Sadarbības 
programma 

“Interreg V-A 
Latvija–
Lietuva” 

VARAM 
03.05.2018. - 
27.04.2020. 

Viļāni 56718,55 40000,00 

Projekta vadošais 
partneris - 

Latgales plānošanas 
reģions; ar projekta 

partneri  
Latgales reģiona 

attīstības aģentūru 
noslēgts sadarbības 

līgums 

12 
Projekts Nr.Nr. 4-9/14 "Europe goes local - Supporting Youth Work at 

the Municipal Level", mērķis -darba ar jaunatni kvalitātes celšana 
Viļānu novada pašvaldībā. 

Erasmus+ JSPA 
24.04.2018.-
31.05.2019. 

Viļāni, ES   

Pašvaldība 
sadarbības 

partneris. Projekta 
aktivitātes finansēja 

JSPA 

13 

Projekts Nr.2018-1-LV02-ESC31-002405 "Pakāpieni attīstībai"/ PAT, 
mērķis - sekmēt jauniešu līdzdalību un iesaisti politisko lēmumu 

pieņemšanas procesā, ieviest pozitīvas pārmaiņas darbam jaunatnes 
jomā Viļānu novada pašvaldībā. 

Eiropas  
Solidaritātes 

korpuss 
JSPA 

01.04.2019.-
31.08.2020. 

Viļāni 6888,00 6888,00  

14 

Projekts nr. 2018-2-LV02-KA105-002207 "Nākotnes tilti caur 
kultūrvēsturisko mantojumu / Future bridges through cultural 

heritage", mērķis - iepazīties ar cittautu kultūrvēsturisko mantojumu 
un diskutēt par seno arodu integrēšanu mūsdienu uzņēmējdarbībā. 

Erasmus+ JSPA 
01.08.2018. - 
31.10.2018. 

Viļāni 22070,00 22070,00  

15 

Projekts Nr. INEA/EISI/WiFi4EU/1-2019/025607-034959WiFi4EU 
"Publisku bezmaksas bezvadu interneta (Wi-Fi) tīklāju ierīkošana 

publiskās vietās Viļānu novadā", mērķis - Wi-Fi iekārtu uzstādīšanu un 
WiFi tīkla ierīkošana Viļānu novada iedzīvotāju publiskās pulcēšanās 

vietās. 

EK 
programma 

WiFi4EU 
EK 

15.02.2019.- 
15.07.2020. 

Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku, 
Dekšāres 
pagasti 

15000,00 15000,00 

Pakalpojuma 
sniedzējs no EK 
saņem vaučeri 
tīklāja izbūvei 
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums nepaskaidro projekta 
būtību, minēt galveno aktivitāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta 
uzraugošā 
institūcija 

Projekta 
īstenošanas 

termiņš 
(no-līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija kopējais 

tai skaitā 
publiskais 

16 

Projekts Nr. 600906 “@ctive Dialogue on Cultural Heritage for 
the Future Europe –Futur@”, mērķis - mudināt iedzīvotājus, jo īpaši 
jauniešus, atklāt Eiropas kultūrvēsturisko mantojuma un iesaistīties 

procesos tā saglabāšanai un digitalizēšanai, kā arī stiprināt piederības 
sajūtu kopīgajā eiropeiskajā telpā. 

ES 
programma 

„Eiropa 
pilsoņiem” 

(Networks of 
Towns) 

EK 
Izpildaģentū

ra EACEA 

18.12.2018.- 
24.10.2019. 

Viļāni, ES   

Pašvaldība 
sadarbības 

partneris. Projekta 
aktivitātes finansēja 
vadošais partneris 
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1.7.Tabulā apkopota informācija par Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektiem laika periodā 2015.-2020.gads, kuru 

īstenošana pašvaldībā ir uzsākta un tiek turpināta. Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020.gada 31.decembri. 

Tabula 1.7. Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta 

Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums 
nepaskaidro projekta būtību, minēt galveno 

aktiviāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta uzraugošā 
institūcija un 

dokuments, kas 
pamato finansējuma 

piešķiršanu projektam 
no finanšu instrumenta 
(dokumenta datums un 

numurs) 

Projekta 
īstenošanas 
termiņš (no-

līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija 

kopējais 
tai skaitā 
publiskais 

1 

Projekts Nr.LV-RU-II-053 "Improvement of 
environmental management through joint actions 
in RU-LV cross-border regions (GREEN PALETTE)" / 

"Vides pārvaldības uzlabošana caur kopīgām 
aktivitātēm RU-LV pārrobežu reģionā" (akronīms 
"ZAĻĀ PALETE"). Mērķis -paaugstināt iedzīvotāju 

zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, kurā Viļānu novada prioritāte - 

atkritumu šķirošana. 

Latvijas-
Krievijas 

pārrobežu 
sadarbības 
programma 
2014.-2020. 

VARAM un Apvienotais 
tehniskais sekretariāts; 

2019.gada 25.jūlija 
partnerības līgums 

01.08.2019.- 
01.08.2021. 

Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku un 
Dekšāres 
pagasti 

68000,00 64600,00 

Projekta vadošais 
partneris - Biedrība 

"Eiroreģions Pleskava, 
Livonija"". 

Programmas 
finansējums 90%, 
valsts dotācija 5%, 

pašvaldības 
finansējums 5% 

2 

Projekts Nr.18-01-A00702-00010 "Viļānu novada 
lauku ceļu infrastruktūras pārbūve". Mērķis - 

uzlabot publiskās ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku 
teritorijā, veicināt novada ekonomisko attīstību, 

nodrošināt vietējās darba vietas, saglabājot 
apdzīvotību novadā. 

ELFLA 

LAD; 
2019.gada 15.maija 

lēmums Nr.01.3-
11/19/123-e 

15.05.2019. - 
26.02.2021. 

Viļānu 
pagasts 

1585569,85 720000,00 

Publiskais 
finansējums saskaņā 
ar 18.08.2015. MK 

noteikumiem Nr.475 
Attiecināmo izmaksu 

summa EUR 
800000,00. Projekts 

ieviests 97,80% 

3 

Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2203-000007 "Sociālo 
pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas 
telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta 

pārvaldes telpās". Mērķis - attīstīt sociālo 
pakalpojumu Viļānu novadā, lai uzlabotu 

mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitāti, 
ierīkojot dušas un veļas mazgāšanas telpas. 

ELFLA 

LAD; 
2019.gada 30.augusta 

lēmums Nr.01.6-
11/19/411-e 

29.08.2019. 
29.08.2021. 

Dekšāres 
pagasts 

21763,04 18000,00 

Attiecināmo izmaksu 
summa EUR 

20000,00. Projekts 
ieviests, iesniegts 

maksājuma 
pieprasījums 
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums 
nepaskaidro projekta būtību, minēt galveno 

aktiviāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta uzraugošā 
institūcija un 

dokuments, kas 
pamato finansējuma 

piešķiršanu projektam 
no finanšu instrumenta 
(dokumenta datums un 

numurs) 

Projekta 
īstenošanas 
termiņš (no-

līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija 

kopējais 
tai skaitā 
publiskais 

4 

Projekts Nr.5.6.2.0/16/I/018 "Industriālo teritoriju 
tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai 
Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" 

Eiropas Savienības fondu darbības programma 
“Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. mērķis - 

balstoties uz komersantu vajadzībām, sakārtot 
komercdarbībai nepieciešamo publisko 

infrastruktūru privāto investīciju apjoma 
pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes 

pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot 
degradētās teritorijas. 

ERAF 

CFLA; 
2016.gada 

21.novembra 
Sadarbības līgums 

15.09.2017.-
14.06.2019. 

Viļāni 1 709755.55 1 463 225,06 

Projekta vadošais 
partneris Rēzeknes 

pilsētas dome. 
Projekts ieviests, 

iesniegts maksājuma 
pieprasījums 

5 

Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/030 "Sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un 
attīstība Viļānu novada pašvaldībā", SAM 9.3.1. 

Mērķis - veikt ieguldījumus sabiedrībā balstītā 
sociālās infrastruktūras attīstībā, izveidojot grupu 

dzīvokļus 16 personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un īpašām vajadzībām, sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu centru 17 bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centru 

13 personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
īpašām vajadzībām, specializētās darbnīcas 10 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

īpašām vajadzībām 

ERAF 

CFLA, 
2020.gada 20.februāra 

vienošanās 
Nr.9.3.1.1/18/I/030 

01.04.2020.-
31.12.2022. 

Viļāni 1724688,24 883800,07 
Attiecināmo izmaksu 

summa EUR 
1559458,22 

6 

Projekts Nr.Nr.9.2.2.1./15/I/005 
“Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 

Latgales reģionā (DI)”. 
SAM 9.2.2. Mērķis - palielināt Latgales reģionā 

ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 

personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas 
ārpusģimenes aprūpē 

ESF 

CFLA, 
2016.gada 15.aprīļa 
Sadarbības līgums 

Nr.9.2.2.1./15/I/005 

15.04.2016.-
31.12.2023. 

Latgales 
plānošanas 

reģions, 
Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku un 
Dekšāres 
pagasti 

37184,72 37184,72 

Projekta īstenotājs 
Latgales plānošanas 
reģions, pašvaldība 
sniedz pakalpojumu 

personām saskaņā ar 
individuālā 

izvērtējuma plānu 
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums 
nepaskaidro projekta būtību, minēt galveno 

aktiviāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta uzraugošā 
institūcija un 

dokuments, kas 
pamato finansējuma 

piešķiršanu projektam 
no finanšu instrumenta 
(dokumenta datums un 

numurs) 

Projekta 
īstenošanas 
termiņš (no-

līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija 

kopējais 
tai skaitā 
publiskais 

7 

Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/106 „Slimību profilakses un 
kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei pašvaldībās” 

SAM 9.2.4. apakšpasākums 9.2.4.2. 1. Mērķis - 
Nodrošināt veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumu pieejamību Viļānu novada 
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem; Organizējot un īstenojot pasākumu 

kompleksu veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, 
atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālās un 

reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju 
veselības saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk., ilgu un 

produktīvu mūžu. 

ESF 

CFLA, 
2020.gada 3.jūnija 

Sadarbības līgums Nr.1-
12.1/2020/2 

03.06.2020.-
30.06.2023. 

Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku un 
Dekšāres 
pagasti 

26611,00 26611,00 

Projekta īstenotājs 
Slimību profilakses 
kontroles centrs. 

Pašvaldības organizē 
aktivitātes.  
individuāli 

sasniedzamais 
iznākumu rādītājs - 

125 pasākumi 

8 

Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/106 "Slimības profilakses un 
kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei 14 pašvaldībās" SAM 9.2.4 

apakšpasākums 9.2.4.2. Mērķis - Nodrošināt 
veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumu pieejamību iedzīvotājiem, jo īpaši 

teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem; Organizējot un 

īstenojot pasākumu kompleksu veselīga uztura, 
fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās 

veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, 
sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un 
uzlabošanu, t.sk., ilgu un produktīvu mūžu. 

ESF 

CFLA, 
Sadarbības līgums ar 
Slimību profilakses 
kontroles centru; 

30.10.2017.-
31.12.2018. 

Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku un 
Dekšāres 
pagasti 

15531,96 15531,96 

Projekta  
īstenotājs Slimību 

profilakses kontroles 
centrs, pakalpojumu 
saņem Viļānu novada 

iedzīvotāji 
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums 
nepaskaidro projekta būtību, minēt galveno 

aktiviāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta uzraugošā 
institūcija un 

dokuments, kas 
pamato finansējuma 

piešķiršanu projektam 
no finanšu instrumenta 
(dokumenta datums un 

numurs) 

Projekta 
īstenošanas 
termiņš (no-

līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija 

kopējais 
tai skaitā 
publiskais 

9 

Projekts Nr. 8.3.4/16/I/001 "Abalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai", Eiropas 

Savienības fondu darbības programma “Izaugsme un 
nodarbinātība” SAM 8.4.1., mērķis - samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus, 

ESF 

Izglītības kvalitātes 
valsts dienests; 

2017.gada 31.augusta 
Sadarbības līgums 

Nr.P6-13/15 

01.09.2017.-
31.05.2022. 

Viļānu 
vidussk. un 

Dekšāru 
pamatsk. 

122870,00 122870,00  

10 

Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide", SAM 8.4.1. 

Mērķis - pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu 

darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus 
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju 

un darba produktivitātes pieaugumu. 

ESF 

Valsts izglītības 
attīstības aģentūra; 
2017.gada 30.jūlija 
Sadarbības līgums 

Nr.6.-2.3.3/37 

01.08.2017. – 
31.12.2023. 

Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku un 
Dekšāres 
pagasti 

  

mācību piedāvājuma 
un mācību vajadzību 

apkopošana; 
informēšana par 

karjeras konsultanta 
pakalpojumiem; 

mērķa grupas 
informēšana un 

piesaiste projektā 

11 

ProjektsNr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs", SAM 

8.3.5. "Mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamam vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs 

ESF 

Valsts izglītības 
attīstības aģentūra; 
2017.gada 21.marta 
Sadarbības līgums 

Nr.4.-8.3.3/47 

21.03.2017.-
31.08.2021. 

Viļānu 
vidussk. un 

Dekšāru 
pamatsk. 

48573,25 48573,25  

12 

Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo 
inidividuālo kompetenču attīstībai", SAM 8.3.2. 

Mērķis - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu 
daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību 
pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 

iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences 
un mācību sasniegumus. 

ESF 

Valsts izglītības satura 
centrs; 2019.gada 

29.augusta Sadarbības 
līgums Nr.25.5-07/111 

27.10.2017.-
31.05.2021. 

Viļānu 
vidussk. un 

Dekšāru 
pamatsk. 

60672,98 60672,98  
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums 
nepaskaidro projekta būtību, minēt galveno 

aktiviāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta uzraugošā 
institūcija un 

dokuments, kas 
pamato finansējuma 

piešķiršanu projektam 
no finanšu instrumenta 
(dokumenta datums un 

numurs) 

Projekta 
īstenošanas 
termiņš (no-

līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija 

kopējais 
tai skaitā 
publiskais 

13 

Projekts 8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču pieeja 
macību saturā", SAM 8.3.1. Mērķis - nodrošināt 
kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības 
satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības 

obligātā satura aprakstam un mācību satura 
ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un 

vidējās izglītības pakāpē 

ESF 

Valsts izglītības satura 
centrs; 2017.gada 

28.februāra Sadarbības 
līgums Nr.23-11/23 

28.02.2017. – 
31.08.2023. 

Viļānu 
vidussk. 

  

Sadarbības partneris 
Viļānu vidusskola -
izglītības iestāde 

aprobācijā 

14 

Projekts Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās SAM 9.2.1.  Mērķis - 
paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba 

efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba 
speciālistu profesionalitāti 

ESF 

Labklājības ministrija; 
2016.gada 15.aprīļa 
Sadarbības līgums  

Nr. LM2016/35-5-10/45 

15.04.2016.-
31.12.2023. 

Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku un 
Dekšāres 
pagasti 

7957,78 5570,45 
ESF 70%, pašvaldība 

30% 

15 

Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 “Proti un dari!” SAM 
8.3.3. Mērķis - attīstīt mērķa grupas jauniešu 

prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā 
aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības 

valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības 
aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas 

projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos 
nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba 

samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu 
centru darbībā 

ESF 

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra; 

2016.gada 1.julija 
sadarbības līgums Nr. 6-

13/20 

01.07.2016. -
31.10.2021. 

Viļāni, 
Viļānu, 

Sokolku un 
Dekšāres 
pagasti 

316174,32 316174,32 

periodā 2016-2020 
pakalpojumu saņēma 

174 mērķgrupas 
jaunieši vecumā no 

15-29 gadiem 

16 

Projekts Nr.2020-3-EL02-KA105-006626 "Jauniešu ar 
invaliditāti un īpašām vajadzībām profesionālās 

izglītības apmācība", mērķis - jauniešu un jaunatnes 
darbinieku mobilitāte 

Erasmus+ 
Youts and Life Long 
Leaning  Fondation 

(I.NE.DI.VI.M) in Greece 

01.03.2021. - 
31.10.2021. 

Viļāni, ES   

Vadošais  
partneris - Society in 
Progress (Grieķija); 
Projekta aktivitātes 

finansē vadošais 
partneris 
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Nr.p
.k. 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums 
nepaskaidro projekta būtību, minēt galveno 

aktiviāti) 

Finanšu 
instrumenta 
nosaukums 

Projekta uzraugošā 
institūcija un 

dokuments, kas 
pamato finansējuma 

piešķiršanu projektam 
no finanšu instrumenta 
(dokumenta datums un 

numurs) 

Projekta 
īstenošanas 
termiņš (no-

līdz) 

Projekta 
norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 
informācija 

kopējais 
tai skaitā 
publiskais 

17 

Projekts Nr.625207 "Kultūras mantojums - Eiropas 
nākotnes veidošanas fonds" / "Património Cultural – 
Um Alicerce na Construção do Futuro da Europa", ES 
programma „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 

2.2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks 
of Towns) 2020.gada 1.septembra projektu 

pieteikumu uzsaukums 

Eiropa 
pilsoņiem 

Eiropas Komisijas 
Izpildaģentūra EACEA 

2021 Viļāni, ES   

Vadošais  
partneris - Junta de 

frequesia de 
ALQUEIDÃO 

(Portugāle); Projekta 
aktivitātes finansē 
vadošais partneris 
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5. Secinājumi un rekomendācijas 

Secinājumi 

1. Viļānu novada vispārējās attīstības rādītāju analīze kopumā parāda nelielas 

pozitīvas attīstības tendences. Bezdarba līmenis saglabā tendenci samazināties, TAI vērtība 

pozitīvi uzlabojas, attiecīgi, arī TAI rangs uzlabojas. 

2. Viļānu novada vispārējās attīstības rādītāju analīzē  negatīva tendence iezīmējās 

rādītājos kā iedzīvotāju skaits (sarūk), demogrāfiskā slodze (palielinās), ekonomiski aktīvo 

vienību skaits (sarūk).   

3. No kopējā projektu apjoma investīciju plānā (126 projekti), pēc apkopotās 

informācijas 2021.gadā īstenošana pabeigta 16 projektiem, īstenošana uzsākta un tiek 

turpināta 35 projektiem, ir 43 sagatavoti/iesniegti projekti, kuriem rezultāts nav zināms, 

savukārt, 34 vēl netiek pildīti. 

4. Kopumā pašvaldībā laika posmā 2015.-2020.gads saistībā ar Eiropas Savienības 

fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektiem, īstenoti 16 projekti.  

5. Saistībā ar Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektiem 

uz 2020.gada 31.decembri pašvaldībā uzsākti 17 projekti.  
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Rekomendācijas 

1. Attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktualizācijas procesa ietvaros 

veikt AP iekļauto pasākumu un aktivitāšu analīzi, no jauna pievienojot uzsāktās vai plānotās 

aktivitātes, bet jau īstenotos pasākumus un aktivitātes dzēst. 

2. Turpināt īstenot un pabeigt uzsāktos pasākumus un aktivitātes, jaunas aktivitātes 

un pasākumus plānot atbilstoši AP noteiktajām prioritātēm. 

3. Ņemot vērā citu pašvaldību labās prakses piemērus AP uzraudzības procesa 

nodrošināšanā, turpmākās rekomendācijas: 

a) Ik gadu veikt Attīstības programmas Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna 

aktualizēšanu, atbilstoši budžeta plānošanai un pieejamai informācijai par plānotajiem ES un 

citu fondu atbalsta virzieniem un iespējamo līdzfinansējuma apjomu, papildus ik gadu 

pilnveidojot attīstības plānošanas sasaisti ar pašvaldības budžetu. 

b) Ikgadējā uzraudzības pārskata sagatavošanu, kā arī Attīstības programmas Rīcības 

plāna un Investīciju plāna aktualizācijas izstrādi veikt darba grupā, darba grupu veidojot no 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 

pašvaldības iestāžu vadītājus un deputātus, tādējādi nodrošinot pilnīgāku pašvaldības iestāžu 

veikto aktivitāšu un aktualitāšu izzināšanu, kā arī nodrošinot plašāku sabiedrības iesaisti. 

c) Ieviešanas uzraudzības pārskata izstrādes ietvaros nepieciešams apzināt un iesaistīt 

visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām veikt detalizētu katra Attīstības programmas Rīcības plānā iekļautā 

pasākuma ieviešanas progresa izvērtēšanu aizvadītajā gadā, uzrādot veiktās aktivitātes un 

īstenotos projektus mērķu sasniegšanā, kā arī sniegt priekšlikumus Attīstības programmas 

Rīcības plāna t.sk. Investīciju plāna aktualizēšanai. 

d) Lai atvieglotu un uzlabotu informācijas apkopošanu ikgadējo uzraudzības ziņojumu 

izstrādei, nepieciešams veikt Attīstības programmās paredzēto rezultatīvo rādītāju datu 

apkopošanas sistēmas pilnveidošanu (t.i. - datu bāzes izstrāde, datu apkopošanas un 

iesniegšanas sistemātiskums, datu apkopošanas koordinators katrā pašvaldības iestādē un 

struktūrvienībā u.c.).   


