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Ievads 

Rīcības plāns izstrādāts 7 gadu periodam un tas ietver Attīstības programmas Stratēģiskajā 

daļā noteikto uzdevumu rīcības, kuru īstenošanu nodrošina pašvaldības darbinieki vai citas 

institūcijas. Rīcības plānā ir iekļauti arī atsevišķi investīciju projekti, kuriem ir būtiska loma 

rīcību īstenošanā. Rīcības plāns ietver 131 pasākumus/aktivitātes. 

Investīciju plāns ietver nepieciešamo investīciju apjomu plānotajiem projektiem tuvākajiem 7 
gadiem. Investīciju plāns aptver Viļānu novada pašvaldības vajadzības, tomēr daļai no tiem 
izmaksas un iespējamie finanšu avoti ir noteikti aptuveni un tās ir paredzēts precizēt, veicot 
Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju.  
 
Investīciju plāna pielikumā Nr. 21.  ”Viļānu novada pašvaldības un specifisko atbalsta mērķu 
finansējuma projektu ideju apraksti” ir detalizētāk sniegta informācija par projektiem, kuru 
īstenošanai plānots piesaistīt finansējumu: 

• 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību  integrētajām attīstības programmām”; 

• 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”; 

• 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros. 
 
Pašvaldība ir parakstījusi Vienošanās protokolu par iesaistīšanos 9.2.2.SAM "Palielināt 
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 
9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanā. 
 
Investīciju plāns nākamajiem 7 gadiem Viļānu novada attīstībai ietver 114 projektus.  
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3. RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS 

3.1. Rīcības plāns 

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 

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  
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

 

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 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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  



 

 

11 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

Uzņēmēju atbalsts pārstāvniecībai izstādēs  
 

Pašvaldība, 
uzņēmēji,  
mājražotāji, biedrības 

2015.-
2022. 

ES, VND  Regulāri atjaunota 
un izsūtīta 
informācija 
uzņēmējiem 

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 



 

 

14 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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) 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

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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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

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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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

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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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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% 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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  

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

„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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

Tirgus tradīciju popularizēšana Pašvaldība, biedrības 

, privātie 

Pastāvīgi Pašvaldība, 

privātie 

Vismaz 12 

pasākumi gadā, 

informācija 

plašsaziņas 

līdzekļos, interneta 

vietnēs 

 

IP4. Izglītība 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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.-
2023. 

ES , VND  150 personām 

uzlabota darba un 

mācību vide 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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  

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

Sporta un tūrisma bāzes attīstība Dekšāres 
pamatskolā 

Pašvaldība, pagasta 

pārvalde, biedrības 

2019.-
2020. 

ES, VND Modernizēta esošā 

sporta bāze 

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  
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
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Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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Izpildes 
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avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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Izpildes 
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Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 

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 
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Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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 
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 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 modernizācija, 
energoefektivitātes pasākumi 

Viļānu kultūras nama materiāli tehniskās bāzes 
modernizācija 

Pašvaldība 2015.-
2022. 

ES, VND Veikta 1 Viļānu KN 

modernizācija 

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 
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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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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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. 

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. 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma 
rezultatīvie rādītāji 

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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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

3.2. Investīciju plāns 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 

Ieviešanas 
laiks 

Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

IP 1. Zaļā ražošana 

VP 1. Uzņēmējdarbības un dzīves vides infrastruktūras attīstība 

RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi draudzīgas, energoefektīvas tehnoloģijas 

1 

Viļānu 
ūdenssaimniecība

s attīstības 
projekts 

Viļāni 8; 41 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 
Ūdenssaimniecība

s 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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

3 
Ūdenssaimniecība

s 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 
Ūdenssaimniecība

s 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 
Ūdenssaimniecība

s 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 

41; 12; 
31; 33; 
34; 42; 

44 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

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 

54; 55 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; 52; 
53; 61; 
62; 98 

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

apkures katli pašvaldības 
iestādēs 4 katlu mājās 

Nav 



 

 

47 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

11 

Kurināmā 
uzglabāšanas 

apstākļu 
uzlabošana 

Viļāni 
10; 52; 
53; 61; 
62; 98 

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 

pašvaldīb
a 

13 

Tehniskā 
apsekošana, 
energoaudita 
veikšana un 

tehniskās 
dokumentācijas 

izstrāde 
energoefektivitāt

es 
paaugstināšanai 

Viļānu 
novads 

7; 14; 
15; 52; 
53; 54; 
57; 62 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

14 

Viļānu novada 
pašvaldības 

administrācijas 
ēkas pārbūve, 

siltuma zudumu 
samazināšana 

Viļāni 13 25 00 00 12 50 00 12 50 00 0 0 2015.-2022. 
Izstrādāta tehniskā 

dokumentācija, veikta ēkas 
rekonstrukcija un siltināšana 

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 

16 

Sociālās 
uzņēmējdarbības 
attīstība Viļānu 

novadā 

Viļānu 
novads 

88 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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

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;92 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 90; 109 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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

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 

pašvaldīb
a 

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 47 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 
Pārrobež

u 
sadarbīb

as 
program

mās 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

24 

Mājražošanas un 
amatniecības 

veicināšanas un 
attīstības 
pasākumu 
īstenošana 

novadā 

Viļānu 
novads 

51 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 



 

 

52 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

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 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

32 

Tilta 
rekonstrukcija pie 

Ornicāniem 
iedzīvotāju 

mobilitātei un 
uzņēmējdarbības 

veicināšanai 

Viļānu 
pagasts 

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

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;39 4 06 42 86 0 3 45 46 43 
60 96 

43 
0 2015.-2022. 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

34 

Alejas ielas posma 
un Viļānu pagasta 

servitūta ceļu 
rekonstrukcija 
Viļānu novadā 

(SAM 5.6.2) 

Viļāni 6;39 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 

 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. 

Nav 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

78480030727 0.00-0.100km 
garumā pārbūvi, 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, 

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-
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

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 

 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 

37 
Sokolku pagasta 

ielu un ceļu 
rekonstrukcija 

Sokolku 
pagasts 

 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 

RV 2.2. Uzlabot satiksmes drošību 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

38 

Ielu 
apgaismojuma 

pārbūve un 
modernizācija 

Viļānu 
novads 

33;34;39 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 

39 

Satiksmes 
drošības 

uzlabojumi pie 
izglītības 
iestādēm 

Viļāni, Viļānu 
novads 

38 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 

RV 2.3. Nodrošināt ražošanas, tranzīta pakalpojuma un industriālo zonu pieejamību 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

40 

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. 

41 

Tevenānu ielas 
posma no Jersikas 

ielas Viļānos 
rekonstrukcija, 

nodrošinot 
industriālo 
teritoriju 

pieejamību; 

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 

Rēzeknes 
pilsētas 

un 
Rēzeknes 
novada 
pašvald. 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

Pievadu 
infrastruktūras 

izveide 
industriālajai 

teritorijai 
Tevenānu ielā 
(SAM 5.6.2) 

laukums, nodrošinot tā 
brīvu pieejamību un iespēju 

attīstīt uzņēmējdarbību 
zemesgabalos, kas robežojas 

ar Tevenānu ielu, Viļānu 
pagastā 

42 

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 

43 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

44 

Pašvaldībai 
piederošo ēku un 
teritoriju uzskaite 

un ikgadēja 
aktualizēšana 

Viļānu 
novads 

12; 34; 
41; 42; 

43 
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 

RV 2.4. Uzlabot sakaru un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 

45 
Publisko interneta 

pieejas punktu 
izveide novadā 

Viļāni 45 15000 0 0 0 0 2019.-2021. 

Izveidoti 15 publiskie 
interneta punkti- 

Aktīvais atpūtas laukumu 
"ALA" (Raiņa iela 2, Viļāni, 

Viļānu nov., LV-4650) – 
1gab.; 

Dabas draugu radošās 
pētniecības centrs ”Dadzis” 
(”Mežniecība”, Teveņānu c., 
Viļānu pag., Viļānu nov., LV-

4650) – 3gab.; 
Dekšāres pagasta 

administrācijas ēka – 3gab. 
(Nākotnes iela 6, Dekšāres”, 
Dekšāres pag., Viļānu nov., 

LV-4614); 
Kultūras nams – 4gab. 

(Kultūras laukums 2, Viļāni, 
Viļānu nov., LV-4650) 

Nav 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

Lakstīgalu saliņa -2gab. 
(Raiņa iela 2B, Viļāni, Viļānu 

nov.) 
Sokolku pagasta pārvalde -

2gab. (Gaisma, Strupļi, 
Sokolku pag., Viļānu nov., 

LV-4640);  

IP 3: Tūrisms 

VP 3. Tūrisms un kultūrvēsture 

RV 3.1. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu 

46 

Viļānu 
novadētniecības 
muzeja krājuma 

priekšmeta 
saglabāšana un 
popularizēšana 

Viļāni 93 4 80 00 1 00 00 3 50 00 30 00 0 2015. -2022. 

Nodrošināta  muzeja 
krājuma priekšmeta 

saglabāšana un 
popularizēšana 

Pašvaldīb
a 

47 
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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

48 
„Latgaļu sātas” 

attīstība, 
popularizēšana 

Dekšāres 
pagasts 

50 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 

49 

Vecticībnieku 
tradīciju 

saglabāšana, 
„Vecticībnieku 

mājas” izveide un 
popularizēšana 

Viļāni 50 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 



 

 

64 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

50 

Vienotas Viļānu 
novada tūrisma 

informācijas 
sistēmas izveide, 

tūrisma 
informācijas 
pakalpojuma 

izveide,  tūrisma 
karšu 

aktualizēšana 

Viļānu 
novads 

46; 48; 
49 

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 

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

51 

Esošā tirgus 
laukuma 

labiekārtošana un 
ikmēneša 

amatnieku 
gadatirgus 
laukuma 

ierīkošana Viļānos 

Viļāni 24; 41 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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

52 

Sekmēt 
energoefektivitāt

es 
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 

53 

Radopoles PII 
„Bitīte” pārbūve 

un 
energoefektivitāt

es 
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 

54 

Dekšāres 
pamatskolas 
pārbūve un 

energoefektivitāt
es 

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 

55 

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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

56 

Viļānu Mūzikas un 
mākslas skolas 

jaunās ēkas 
energoefektivitāt

es  
paaugstināšana 

Kultūras 
laukums 1, 

Viļāni 
 

430 000 
 

365 500 
64 500 
(15%) 

0 0 2021-2023 

Ēkas pamatu, fasādes, jumta 
siltināšana utml. 

energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumi 

atbilstoši ēkas 
energosertifikātam 

 

nav 

57 

Skolu 
informatizācija 

(Viļānu vsk. SAM 
8.1.2.) 

Viļāni, 
Dekšāres 
pagasts 

58 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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

58 

Viļānu novada 
izglītības iestāžu 

iekštelpu pārbūve 
un modernizācija 
(Viļānu vsk. SAM 

8.1.2.) 

Viļāni, Viļānu 
pagasts 

57 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 

59 
Interešu un 

tālākizglītības 
iniciatīvu atbalsts 

Viļāni 113 5 00 00 4 25 00 75 00 0 0 2018.-2022. 
Atbalstītas interešu un 

tālākizglītības iniciatīvas, 
modernizēta mācību bāze 

Piesaistīti 

60 

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 

61 

Sekmēt 
energoefektivitāt

es 
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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

62 

Dienesta viesnīcas 
ierīkošana Viļānu 
novada skolēniem 

(Rēzeknes 
tehnikuma filiāles 

Viļānos 
pārņemšanas 

gadījumā) 

Viļāni 57 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 

63 

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 
Augstsko

la, 
izglītības 
iestādes 

64 

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 

65 

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 
plānošan

as 
reģions 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

66 

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 

67 

Modernas, 
energoefektīvas 

sporta halles 
būvniecība 

Viļānos 

Viļāni  2 892 352,59 
2 00 00 

00 
892 352,59 0 0 2022.-2023. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, veikta 
energoefektīvas ēkas 
būvniecība, iegādāta 

atbilstoša materiāli tehniskā 
bāze 

 

68 

Sporta un tūrisma 
bāzes attīstība 

Dekšāres 
pamatskolā 

Dekšāres 
pagasts 

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

bāze 
Biedrības 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

69 

Sporta un aktīvās 
atpūtas 

infrastruktūras 
izveidošana un 

atjaunošana 
Viļānu novada 

pagastos 

Dekšāres, 
Sokolku, 
Viļānu 
pagasti 

 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 

70 
Viļānu pilsētas 
lielā stadiona 
atjaunošana 

Viļāni 75 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 

71 
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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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

72 
Viļānu vidusskolas 
stadiona pārbūve 

Viļāni 75 27 00 00 21 60 00 2 40 00 3 00 00 0 
2016. - 
2018. 

Izbūvētas 
inženierkomunikācijas, 

sporta laukumi, skrejcelii un 
teritorijas iezogošana 

Nav 

73 

Sporta skolas un 
vieglatlētikas 

stadiona 
ierīkošana Viļānos 

Viļāni 75 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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

74 

Sporta skolas un 
vieglatlētikas 

stadiona 
ierīkošana Viļānos 

Viļāni 75 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 

75 

Viļānu novada 
multifunkcionālā 

jaunatnes 
iniciatīvu centra 

izveide 

Viļāni 
77; 79; 

80 
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 

76 

Jauniešu 
nometņu 

organizēšana 
dzīves prasmju 

iemaņu 
pilnveidošanai 

Viļāni 79;80 50 00 42 50 7 50 0 0 2017.-2019. 
Jauniešu nometņu 

organizēšana 
Biedrības 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

77 Dari pats 
Viļānu 
novads 

 3 40 00 2 89 00 51 00 0 0 2015.-2016. 
Jauniešu atgriešana darba 

tirgū 
Biedrības 

78 

Jauniešu 
iesaistīšana 

brīvprātīgā darba 
programmās 

Viļāni 77;80 30 00 25 50 4 50 0 0 2017.-2019. 

Veicināta jauniešu iniciatīva 
un motivācija iesaistīties 

brīvprātīgā darba 
programmās 

Biedrības 

79 

Viļānu novada 
jaunatnes 
politikas 

pamatnostādņu 
izstrāde 

Viļāni 77;79 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 

80 
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 

81 

Ēkas 
rekonstrukcija 
institucionālai 

aprūpes 
alternatīvu 

sociālo 
pakalpojumu 

sniegšanai 
dzīvesvietā un 

Viļāni 
89; 91; 

112 
1 50 00 00 

1 27 50 
00 

22 50 00 0 0 2019.-2021. 
Uzlabota un modernizēta 
bijusī Viļānu poliklīnikas 

infrastruktūra 
Nav 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

ģimeniskai videi 
pietuvinātu 

pakalpojumu 
attīstībai 

82 
Sociālo dzīvokļu 
labiekārtošana 

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

Renovētas un pielāgotas 
telpas, iegādāts aprīkojums 

Nav 

83 

Sociālo 
pakalpojumu 

izveide: 
-Pieaugušie ar 

GRT: Grupu 
dzīvokļi -4 

-Pieaugušie ar 
GRT: Dienas 

aprūpes centrs – 
13 

-Bērni ar FT: 
Sociālās 

rehabilitācijas 
pakalpojumu 
centrs – 17 

Viļāni 89; 90 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 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

Sociālā dienesta 
telpu pārcelšana 

84 

Sociālās mājas 
izveidošana un 
labiekārtošana 

(pamestā 
slimnīcas ēka) 

Viļāni 89 50 00 00 37 50 00 12 50 00 0 0 2020.-2022. 
Labiekārtota ēka sociālās 

mājas izveidošanai un 
dzīvokļu telpas 

Biedrības 

85 

Krīzes istabas/ 
dzīvokļa 

pakalpojuma 
uzlabošana 

Viļāni 89 80 00 68 00 12 00 0 0 2020.-2022. 
Labiekārtota krīzes istaba/ 

dzīvoklis 3 vienības 
Biedrības 

86 

Sociālās mājas 
izveidošana un 
labiekārtošana, 
Brīvības iela 11 

Viļāni 91 35 00 00 29 75 00 5 25 00 0 0 2016-2022 Izveidota sociālā māja Biedrības 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

87 
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 

88 

Pašvaldības 
iestāžu 

pieejamības 
nodrošināšana 

cilvēkiem ar 
funkcionāliem 
traucējumiem 

Viļānu 
novads 

14; 82; 
84; 85 

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

iestāžu pieejamība cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 

Nav 

89 

Video kameru 
uzstādīšana 

Viļānu pilsētā un 
iestādēs 

Viļāni 
14; 20; 

85 
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 

90 

Ugunsdrošības 
pasākumi 

pašvaldības 
iestādēs 

Viļānu 
novads 

82;87;68 18 00 00 7 50 00 3 00 00 0 7 50 00 2016.-2018. 

Izstrādāta tehniskā 
dokumentācija, veikti 

ugunsdrošības pasākumi 
pašvaldības iestādēs 

Nav 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

91 

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 

RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību 

92 

Viļānu kultūras 
nama - 

bibliotēkas ēkas 
rekonstrukcija 

labvēlīgas 
iekštelpu vides un 

pievilcīga ārējā 
izskata 

nodrošināšanai, 
kā arī 

energoefektivitāt
es uzlabošanai 

Viļāni 
 94; 96; 
97; 102; 

104 
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 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

93 

Viļānu kultūras 
nama materiāli 
tehniskās bāzes 
modernizācija 

Viļāni 93 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 

94 

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 

95 
Atbalsts novada 

pašdarbības 
kolektīviem 

Viļānu 
novads 

93; 99 5 00 00 4 50 00 50 00 0 0 2015.-2022. 

Uzlabots pašdarbības 
kolektīvu vizuālais tēls, 
iegādāti tautas tērpi un 

mūzikas instrumenti 

Nav 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

96 

Viļānu novada, 
t.sk. pagastu 

bibliotēku darba 
efektivitātes 
uzlabošana 

Viļānu 
novads 

93 2 00 00 1 50 00 50 00 0 0 2015.-2022. 

Atjaunots novada bibliotēku 
aprīkojums, veikta 

darbinieku apmācība, 
organizēti pieredzes 
apmaiņas braucieni 

Nav 

97 

Sokolku pagasta 
kluba 

energoefektivitāt
es 

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 

98 

Sokolku pagasta 
kluba telpu 

modernizācija un 
iekštelpu 

renovācija 

Sokolku 
pagasts 

96 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 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

99 
Lakstīgalu salas 
labiekārtošana 

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

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 

100 
Muzeju nakts 

pasākumu 
organizēšana 

Viļāni 104 50 00 0 50 00 0 0 2015.-2020. 
Muzeja darbības 

popularizēšana un 
apmeklētāju piesaistīšana 

Nav 

101 

Viļānu novada 
bibliotēku 
materiāli 

tehniskās bāzes 
atjaunošana 

Viļāni 93 1 00 00 90 00 10 00 0 0 2015.-2022. 
Atjaunota un modernizēta 

novada bibliotēku materiāli 
tehniskā bāze 

Nav 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

102 

Vietēja un 
starptautiska 

mēroga festivālu , 
konkursu, 
koncertu, 

plenēru, izstāžu 
un nometņu 
organizēšana 

Viļāni 100 2 50 00 1 87 50 62 50 0 0 2016.-2022. Vismaz 3 pasākumi gadā Nav 

103 

Viļānu 
novadpētniecības 

muzeja 
materiālās bāzes 

modernizācija 

Viļāni 101; 93 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 

104 

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 

105 

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 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

106 

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 

107 
E-pārvaldes 

ieviešana 
Viļānu 
novads 

 3 00 00 1 50 00 1 50 00 0 0 2017.-2021. 
Ieviesti e-pārvaldes 

pakalpojumi Viļānu novadā 
Nav 

108 
Vienas pieturas 

aģentūras izveide 

Dekšāres, 
Sokolku, 
Viļānu 
pagasti 

114 1 00 00 85 00 15 00 0 0 2015.-2022. 
Izveidotas vienas pieturas 
aģentūras Viļānu novada 

pagastos 
Nav 

109 

Sadarbības 
projektu 

īstenošana ar 
vietējiem un 

ārzemju 
partneriem, 

sadarbības līgumu 
slēgšana 

Viļāni 111 1 50 00 1 12 50 37 50 0 0 2015.-2020. 

Veicināta sadarbība ar 
Latvijas un ārzemju 

pašvaldībām, sadarbības 
līgumu slēgšana, pieredzes 

braucienu organizēšana 
uzņēmējiem un pašvaldības 

iestādēm 

Nav 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

110 

Apmācību, kursu 
un semināru 
organizēšana 

domes un pagasta 
pārvalžu 

darbiniekiem 

Viļāni 110 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 

111 
Jaunu speciālistu 
piesaiste novada 

pašvaldībā 
Viļāni 65; 82 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 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

112 
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 

Nav 

113 

Vienotais valsts 
un pašvaldības 

klientu 
apkalpošnas 

centrs - izveide un 
darbības 

nodrošināšana 

Viļāni  1 32 00 0 0 1 32 00 0 2016.-2022. 

Izveidots un aprīkots 1 
centrs, nodrošināta klientu 

pieņemšana, izveidota darba 
vieta 

Nav 

114 

Konkursi 
iedzīvotājiem: 

„Sakoptākā 
biznesa vide", 

„Sakoptākā 
piemājas 

saimniecība", u.c. 

Viļānu 
novads 

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

Veicināta iedzīvotāju 
iniciatīva novada teritorijas 
sakopšanā un patriotisma 
celšanā, 1 pasākums gadā 

Nav 
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 Nr. 
Projekta 

nosaukums 
Īstenošanas 

teritorija 

Papildin. 
ar citiem 
projekti

em 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finansējums (%) 
Ieviešanas 

laiks 
Plānotie darbības rezultāti 
un to rezultatīvie rādītāji 

Partneri ES vai 
cits 

ārējais 
Pašvaldība Valsts 

Kapitālsa
biedrības 

 
 
 
 
 
  
 

 

Pielikumi  
• Nr.21 ”Viļānu novada pašvaldības un specifisko atbalsta mērķu finansējuma projektu ideju apraksti” 
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Pielikums Nr. 21 

”Viļānu novada pašvaldības un specifisko atbalsta mērķu finansējuma projektu ideju apraksti” 

5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētājām attīstības 

programmām” "Projekti Latgalē un Alūksnes novadā" 

Prioritārā projektu ideja “INDUSTRIĀLO TERITORIJU TĪKLOJUMA IZVEIDE UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI RĒZEKNES 

PILSĒTAS, RĒZEKNES UN VIĻĀNU NOVADOS” 

Vadošais partneris - Rēzeknes pilsētas dome;  

Sadarbības partneri - Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldības. 

Projekta idejas pamatojums:  

Projekts paredz industriālo teritoriju tīklojuma izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados, sakārtojot degradētās 

teritorijas un rekonstruējot vai uzbūvējot ielas un ceļus ar pazemes inženierkomunikāciju izbūvi. Projekts vērsts arī uz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada 

pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” teritorijā esošu ražošanas un tehniskās apbūves teritoriju attīstību un tajā iekļautās ielas un 

ceļi ir vieni no svarīgākajiem RSEZ perspektīvās industriālās zonas attīstībai. Projekta īstenošanas rezultāta uzlabotā ekonomiskās aktivitātes veicinošā 

infrastruktūra nodrošinās esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību, vides ilgtspēju veicinošo teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu 

Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu pašvaldībās. Projekta iesniedzējs Rēzeknes pilsētas pašvaldība.  

Projekta aktivitātes Viļānu novada teritorijā: 

Aktivitāte 5.5. Industriālo teritoriju pieejamības nodrošināšana, rekonstruējot Centrālo ielu Viļānu pilsētā – Rekonstruējamais Centrālās ielas posms 

atrodas Viļānu pilsētas centrā ieplānotajās ražošanas apbūves teritorijās. Centrālā iela ir degradētā stāvoklī, tai ir izpostīts augšējais segums, nav nodrošināts 

atbilstošs apgaismojums, nav nodrošināta ūdensapgādes sistēma, kanalizācijas sistēmas. Centrālai ielai pieguļošie zemes gabalos paredzēts attīstīt ražošanas 

un industriālās zonas teritorijas, tāpēc nozīmīgi ir rekonstruēt ielu, lai nodrošinātu piekļuvi gan klāt pieguļošajiem zemes gabaliem, gan esošajiem 

uzņēmējiem, kas izmanto ielu smago kravu pārvadājumiem. Atbilstoši MK noteikumu Nr.645 32.punktam pašvaldība ar sadarbības partneri – sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju SIA „Viļānu namsaimnieks” slēgs pakalpojumu līgumu. 

Aktivitāte 5.7. Tevenānu ielas posma no Jersikas ielas Viļānos rekonstrukcija, nodrošinot industriālo teritoriju pieejamību pievadu infrastruktūras 

izveide industriālajai teritorijai Tevenānu ielā, t.sk. zemesgabala atpirkšana no privātpersonas – Rekonstruējamais Tevenānu ielas posms veido 
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pieslēgumu pie industriālās teritorijas, t. sk līdz SIA „LG HOLZ” uzņēmuma ražošanas zonai. Tevenānu ielai šobrīd ir grants segums, taču tam ir izpostīta 

ceļa virsma, nav tīrīti grāvji un nav apgaismojuma. SIA „LG HOLZ” ir vērsies Latvenergo ar lūgumu palielināt elektroapgādes jaudu. Teritorijas plānots 

nodot nomā komersantam, kas izvēlēts konkursa kārtībā, atbilstoši MK noteikumu Nr.645 19.2.apakšpunkta nosacījumiem.   

Nr. 

p.k. 

Projekta 

aktivitātes 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

 

Plānotais projekta 

realizācijas ilgums 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējums 

Valsts 

budžeta 

dotācija 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

pabeigšanas 

datums 

 VIĻĀNU NOVADS: 1 709755.55 246 530.49 

t.sk. attiec.  

169 402.54 

neattiec. 

77 127.95 

1 387 733.46 75 491.60 Radītas 27 darba vietas.  

Papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 

1617046.33 EUR apmērā. Degradēto teritoriju 

samazinājums 8.1 ha 

 2016 2019 

5.5. Industriālo teritoriju 

pieejamības nodrošināšana, 

rekonstruējot Centrālo ielu 

Viļānu pilsētā 

   
 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 

 2016 2019 

5.7. Tevenānu ielas posma no 

Jersikas ielas Viļānos 

rekonstrukcija, nodrošinot 

industriālo teritoriju 

pieejamību;  

Pievadu infrastruktūras 

izveide industriālajai 

teritorijai Tevenānu ielā 

    

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 

 2016 2019 
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8.1.2. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" 

Prioritārā projekta ideja „Uzlabota Viļānu vidusskolas mācību vide”. 

Projekta idejas pamatojums:  

Projekta ietvaros tiks veidota modernizēta kompetenču apguvei nepieciešamā mācību vide Viļānu vidusskolā. 

Viļānu vidusskolā nepieciešams modernizēt un uzlabot ergonomisko mācību vidi, ieviest inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus 

mācību procesam un nepieciešamo aprīkojumu dabaszinātņu kabinetu  ierīkošanai 7.-9. klasēm papildinot jau īstenotā „Mācību satura izstrāde un skolotāju 

tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” pilotprojekta ietvaros iegādāto aprīkojumu 10.-12.klasēm. 

Nepieciešama sakārtota sporta infrastruktūra, kuru izmanto vairāku izglītības iestāžu vajadzībām - Viļānu vidusskola (445 skolēni); Sporta skola (87 skolēni); 

Projekta aktivitāšu pamatojums:  

1. Tiek nodrošināti priekšnoteikumi plānotās obligātās vidējās izglītības iegūšanai; 

2. Ergonomiskas skolas vides attīstība; 

3.Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanai mācību procesā; 

4. Palielināts aprīkotu dabaszinību un informātikas kabinetu skaits, kas ļauj īstenot dabaszinību priekšmetu padziļinātāku mācīšanu 10.- 12.un 7.- 9.klašu 

posmos un nodrošina plānotā obligātā fizikas vai ķīmijas centralizētā eksāmena ( no 2016./17.mg.) kārtošanu; 

5.Sakārtota sporta infrastruktūra, kas ļaus īstenot izglītības programmas vairākām izglītības iestādēm; 

6. Viļānu novadā tiek samazināts skolēnu skaits ar zemu mācību motivāciju un izglītības līmeni. 

Nr. 

p.k. 

Projekta 

aktivitātes 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

 

Plānotais projekta 

realizācijas ilgums 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējums 

Valsts budžeta 

dotācija 
Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

pabeigšanas 

datums 

1.1. Viļānu vidusskolas 

modernizācija 
848000,00 127200,00 

 

720800,00 
 Modernizēta un aprīkota ēka; Ergonomiska 

mācību vide (atbilstošas mēbeles, trokšņu 

slāpētāji, apgaismojums, krāsas; Iegādāts 

nepieciešamais aprīkojums priekš dabaszinātņu 

apgūšanas 7.-9.klasēm; Izveidota mobilā 

planšetdatoru klase; Izveidota multimediju 

valodu laboratorija Viļānu pilsētā 

2020 2022 



 

 

89 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” Otrā atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu 

izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām”  

Prioritārā projekta ideja „Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldības ēkās”. 

Projekta nosaukums: Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē 

Projekta idejas pamatojums:  

Veicot ieguldījumus Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Raiņa ielā 33B atbilstoši pašvaldības attīstības programmas prioritātēm 

U1.1.8.„Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās" un U4.1.3. „Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”, 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu Viļānu novada pašvaldībā par 256 508 kWh/gadā. 

Galvenās aktivitātes: 

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanas darbi un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve. 

Nr. 

p.k. 

Projekta 

aktivitātes 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 

rezultatīvie rādītāji 

 

Plānotais projekta 

realizācijas ilgums 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējums 

Valsts 

budžeta 

dotācija 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

pabeigšanas  

datums 

1.1. Ēkas ārējo norobežojošo 

konstrukciju uzlabošana: Ēkas 

fasādes siltināšana; Ēkas cokola 

sienu siltināšana; Ēkas jumta 

pārseguma siltināšana; Ēkas logu 

maiņa; Ēkas ārdurvju maiņa. Ēkas 

tehnisko sistēmu uzlabošana: 

Siltumapgādes sistēmas iekšējo 

tīklu cauruļvadu siltumizolācijas 

uzlabošana. 

631 855,47  39 813,53  322 300,00 17 062,94 Nepieciešamās enerģijas novērtējums sasniegs 

135,03MWh gadā, samazinājums-57,5%, savukārt 

CO2 emisijas novērtējums gadā sasniegs 

24,78tCO2, samazinājums-67,77%. Kopējais 

enerģijas ietaupījums–256,508MWh gadā, CO2 

ietaupījums-52,09 t gadā. Atbilstoši LBN002-015 

plānotais ēkas apkures energoefektivitātes 

novērtējums-53,20kWh/m2 gadā. Projekta kopējais 

izmērāmais mērķis-ieguldītais ERAF finansējums 

uz vienu ietaupīto CO2 emisijas ekvivalenta tonnu 

gadā-6187,37euro/t.  

03.10.2017.  02.01.2018. 
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          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Projekta nosaukums: Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā 

Projekta idejas pamatojums:  

Veicot ieguldījumus Viļānu Mūzikas un mākslas skolā ēkā Brīvības ielā 44C, Viļānos, atbilstoši pašvaldības attīstības programmas prioritātēm 

U1.1.8.„Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās" un U4.1.3. „Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”, 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu Viļānu novada pašvaldībā par 51989kWh/gadā. 

Galvenās aktivitātes: 

Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanas darbi un siltumapgādes infrastruktūras pārbūve. 

Nr. 

p.k. 

Projekta 

aktivitātes 

Indikatīvā 

summa 

(euro) 

Finanšu instruments, (euro vai %) 

Projekta plānotie darbības rezultāti un 

to rezultatīvie rādītāji 

 

Plānotais projekta 

realizācijas ilgums 

Pašvaldības 

budžets 

ES fondu 

finansējums 

Valsts 

budžeta 

dotācija 

Projekta 

uzsākšanas 

datums 

Projekta 

pabeigšanas  

datums 

1.1. Ēkas ārējo norobežojošo 

konstrukciju uzlabošana: Jaunā 

korpusa fasādes sienu, cokola 

sienu siltināšana; jumta 

pārseguma siltināšana, bēniņu 

pārsegumu siltināšana, veco logu 

un ārdurvju nomaiņa; ēkas 

tehnisko sistēmu uzlabošana: 

divcauruļu siltumapgādes 

sistēmas izveidošana  

290 539.00  216 380.35 70 430.00 3 728.65 Nepieciešamās enerģijas novērtējums 

sasniegs 51,85 MWh gadā, samazinājums-

51,99%, savukārt CO2 emisijas 

novērtējums gadā sasniegs 11,81tCO2, 

samazinājums-53,75%. Kopējais enerģijas 

ietaupījums–51,99MWh gadā, CO2 

ietaupījums-13,725t gadā. Atbilstoši 

LBN002-015 plānotais ēkas apkures 

energoefektivitātes novērtējums- 96,16/m2 

gadā. Projekta kopējais izmērāmais 

mērķis-ieguldītais ERAF finansējums uz 

vienu ietaupīto CO2 emisijas ekvivalenta 

tonnu gadā-5131,51euro/t. 

21.12.2017. 20.03.2018 

 

 


