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LIETOTIE SA ĪSINĀJUMI 
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IEVADS  
 

Vi ļakas novada attīstības programma (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir vidējā termiņa 
plānošanas dokuments 2011. – 2017.gadam, kas nosaka novada attīstības stratēģiskos mērķus, 
specializāciju, prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, nosakot atbildīgos un sadarbības 
partnerus uzdevumu realizēšanai un norādot finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. 
Attīstības programma ir pamats novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, 
vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. 
 
Attīstības programmas izstrāde veikta pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās 
daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās 
attīstības likuma 13.pantu, kā arī saskaņā ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijas izstrādātiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un 
vietējā līmenī” un 25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā”. 
 
Vi ļakas novada attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Viļakas novada domes 
2010.gada 30.septembra lēmumu „Par Viļakas novada attīstības programmas 2011. – 2017. 
izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 17, 14.&), (skatīt, 1.pielikums). 
 
Programmas izstrādē izmantota integrētā pieeja, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un 
laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp nacionālo, reģiona un vietējo pārvaldes 
līmeni un iesaistītajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO u.c.), izmantojot konkrētus 
(finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus un prioritātes. 
 
Attīstības programma sastāv no šādām sadaļām, kuras savā starpā ir saskaņotas un papildina 
viena otru: 

• 1.daļa Viļakas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, tā sastāv no 8 
nodaļām: Uzņēmējdarbības vide, Inženiertehniskā infrastruktūra, Tūrisma resursi, 
Finanšu resursi, investīciju projekti, Cilvēka labklājība, Vide, Pārvalde un SVID analīze. 

• 2.daļa Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās  
• 3.daļa Stratēģiskā daļa, kas sastāv no 6 nodaļām: Vīzija, Novada ekonomiskā 

specializācija, Stratēģiskie mērķi, Attīstības programmas saskaņotība un pēctecība, 
Rīcības plāns 2011. – 2017.gadam, Investīciju plāns 3 gadiem. 

• 4.daļa Viļakas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzību 
 
Vi ļakas novada pašreizējas situācijas raksturojuma un analīzes daļā ir raksturota novada esošā 
situācija, kāda tā ir bijusi pēdējos piecus gadus, veikta esošās situācijas analīze, kas noslēdzas ar 
Vi ļakas novada stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi. 
 
Daļā - Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās analizēta sabiedrības 
iesaistīšanās stratēģisko mērķu un prioritāšu definēšanai. Attīstības programmas pielikumā 
izanalizēti aptaujas gaitā iegūtie rezultāti. 
 
Stratēģiskā daļā – definēta novada vīzija, noteikta novada ekonomiskā specializācija, identificēti 
stratēģiskie mērķi, izvērtēta novada mērķu saskaņotība un pēctecība ar iepriekšējiem novada un 
spēkā esošajiem reģiona teritorijas plānošanas dokumentiem, izstrādāts rīcības plāns 7 gadiem, 
kas detalizēti nosaka uzdevumus, atbildīgās institūcijas, sadarbības partnerus, risināšanas 
līmeņus, termiņus un finanšu avotus. Rīcības plānu aktualizē reizi 3 gados. 
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Vi ļakas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības daļā skaidri noteikti atbildīgie par 
attīstības programmas uzraudzību, definēts mehānisms kā notiek informācijas apkopošana 
attīstības programmas aktualizācijai, un process kādā ir iespējams veikt grozījumos attīstības 
programmā. 
 
Attīstības programma ir dokuments, kas pieejams visiem, un to izmantos: 

• novada dome, tās pakļautības iestādes, struktūrvienības un organizācijas dažādu attīstības 
projektu izvērtēšanai īstermiņa un ilgtermiņa attīstības perspektīvā; 

• zemes īpašnieki, lai izvērtētu sava īpašuma nākotnes attīstības iespējas; 
• novada iedzīvotāji, lai zinātu novada attīstības mērķus; 
• ārzemju investori, lai iepazītos ar novada ilgtermiņa mērķiem un rīcības programma; 
• visas fiziskās un juridiskās personas, kas plāno savu darbību novada teritorijā. 

 
 
Programmas izstrādes atbildīgais tika noteikts izpilddirektors, kurš koordinēja izstrādes procesu 
un risināja problēmjautājumus. Attīstības programmu izstrādāja darba grupa 10 cilvēku sastāvā. 
Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli tika organizētas informatīvas tikšanās ar Viļakas pilsētas un 
novadu veidojošo pagasta iedzīvotājiem. Ikviens Viļakas novada iedzīvotāji savu redzējumu, 
idejas un ierosinājumus novada attīstībai izteica aizpildot aptaujas anketas.  
 
 
Informācijas iegūšanai izmantotas ministriju un valsts aģentūru mājas lapas, veikta sarakste ar 
valsts iestādēm, izmantota Viļakas novada nodaļu un iestāžu apkopotā statistika un sagatavotā 
informācija, kā arī novada, reģiona un apkārtējo teritoriju pieejamie – teritorijas plānošanas 
dokumenti. 
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VIĻAKAS NOVADA PAŠREIZ ĒJĀS SITUĀCIJAS 
RAKSTUROJUMS UN ANAL ĪZE 
 

Teritorijas vispārējais raksturojums  
 
Pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlij ā izveidoja Viļakas 
novadu. Tajā apvienojās Viļakas pilsēta un seši apkārtējie pagasti: Kupravas, Medņevas, Susāju, 
Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru. 
Vi ļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. 2011.gada sākumā Viļakas novadā dzīvo 6467 
iedzīvotāji, blīvums - 10,1 iedzīvotāji/km2.  
Vi ļakas novads atrodas Latvijas A daļā, Latgales plānošanas reģionā (1.attēls). Attālums no 
novada administratīvā centra Viļakas pilsētas līdz tuvākajiem lielākajiem centriem: Rēzeknei – 
110 km, Rīgai – 250 km. 
Novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos ar mazāko 
novadu Latvijā – Baltinavas novadu, rietumos ar Balvu novadu un ziemeļos ar Alūksnes novadu 
(1.attēls). Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība. Viļakas novadu šķērso 1.šķiras autoceļš 
Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (robežkontroles punkts Vientuļi).  
 

 
1.attēls. Viļakas novada izvietojums Latvijā. [www.wikipedia.org, 2011] 

 
Vislielāko daļu novada teritorijas aizņem meži 341,11 km2 – 53 %. Meža teritorijām bagātākie ir 
Susāju, Žīguru un Vecumu pagasti. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 217,12 km2 – 34 %. 
Lauksaimniecības zeme visvairāk ir Šķilbēnu, Vecumu un Susāju pagastos. 
 
Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība (graudkopība, gaļas un 
piena lopkopība, cūkkopība, aitkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana).  
 
Dažas saimniecības audzē netradicionālākās kultūras - tritikāli, griķus, šķiedras linus, eļļas linus, 
lauku pupas, zirņus, kukurūzu zaļbarībai un skābbarībai. Vairākas saimniecības nodarbojas ar 
biškopību. 
 
Citas darbības nozares novadā ir mežsaimniecība, mazumtirdzniecība. Novada teritorijā ir 
iespējams saņemt medicīnas, veterināros, friziera, transporta, kravu pārvadājumu un ēdināšanas 
pakalpojumus. Segmentējot uzņēmējdarbību pēc komercdarbības formām, 58 % ir zemnieku 
saimniecības, 13 % - individuālie uzņēmēji, 12 % - SIA. Novadā ir aktīva sabiedriskā darbība -
13 % ir biedrības un 2 % - reliģiskās draudzes.  
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Iedzīvotāji un apdzīvojums 
 
Uz 2010.gada 1.janvāri, pēc Viļakas novada domes datiem Viļakas novadā bija deklarēti 6467 
iedzīvotāji (blīvums 10,1 iedzīvotāji uz 1 km2, vidēji Latvij ā 34,9, vidēji novados (bez republikas 
pilsētām) 17,3, vidēji Latgales reģionā (bez republikas pilsētām) 13,9, vidēji Latgales reģionā (ar 
republikas pilsētām) 23,4).  
 
Vi ļakas novada centrā Vi ļakas pilsētā dzīvo 1570 iedzīvotāji jeb 24,28 % no kopējo iedzīvotāju 
skaita, pārējie dzīvo sešos pagastos jeb 75,72 %. Lielākie pagasti pēc iedzīvotāju skaita ir 
Šķilbēnu pagasts (1272 jeb 19,67 %), Susāju pagasts (850 jeb 13,14 %) un Žīguru pagasts (991 
jeb 12,62 %). Viļakas novadā 2010.gada sākumā dzimuma struktūra ir 52,9 % sievietes un 47,1 
% vīrieši. 
 
Laika periodā no 2000. līdz 2010.gadam Viļakas novadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 19 
% jeb 1535 cilvēkiem (1.tabula). Šajā laika posmā visvairāk iedzīvotāju skaits samazinājies 
Vi ļakas pilsētā par 324 cilvēkiem un Šķilbēnu pagastā par 249 cilvēkiem. Zemākā dinamika 
iedzīvotāju skaita samazināšanai ir novērojama Susāju pagastā – miruši 141 iedzīvotājs un 
Medņevas pagasts – iedzīvotāju skaits samazinājies par 177 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaita 
samazināšanos izraisa zemā dzimstība, augstā mirstība, kā arī migrācija uz citām teritorijām. 
 
1.tabula Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā 2000., 2005. un 2010.gadā. [Vi ļakas novada dome] 

  01.01.2000. 01.01.2005. 01.01.2010. 

Iedzīvotāju 
skaita 
samazinājums, 
salīdzinot 
2000.gadu pret 
2010.gadu 

Vi ļakas pilsētā  1894 1739 1570 -324 

Kupravas pagasts 722 577 493 -229 
Medņevas pagasts  976 878 799 -177 

Susāju pagasts 991 933 850 -141 
Šķilbēnu pagasts 1521 1401 1272 -249 

Vecumu pagasts 864 948 667 -197 
Žīguru pagasts 1034 992 816 -218 

Vi ļakas novadā kopā 8002 7468 6467 -1535 
 
Laika periodā no 2005. līdz 2010.gadam iedzīvotāju skaita izmaiņas Viļakas novadā ir 14 %, tās 
ir augstākas nekā Latvijā un Latgales reģionā. Latvijā vidēji iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 
2,1 %, bet Latgales reģionā 6,4 % (VRAA dati, Reģionu attīstība Latvijā 2009). 
 
Iedzīvotāju kustības negatīvā bilance Viļakas novadā saglabājās nemainīgi augsta. Desmit gadu 
periodā dabiskās kustības saldo jeb mirušo pārsvars par dzimušajiem augstākais bija 2005.gadā, 
2010.gada dati liecina, ka dabiskās kustības saldo tuvinās 2000.gada rādītājiem, attiecīgi 
2010.gadā miruši 92 iedzīvotāji, 2000.gadā 146 iedzīvotāji. Desmit gadu laikā saglabājās augsts 
mirstības rādītājs, bet strauji samazinās dzimstība novada teritorijā: 2000.gadā dzimuši 67 bērni, 
2005.gadā – 41, bet 2010.gadā reģistrēti tikai 27 dzimušie (2.tabula). 
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2.tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība Viļakas novadā. [Vi ļakas novada Dzimtsarakstu nodaļa] 

2000. 2005. 2010. 
  Miruši Dzimuši Saldo Miruši Dzimuši Saldo Miruši Dzimuši Saldo 
Vi ļakas pilsētā  30 8 -22 29 5 -34 33 10 -23 
Kupravas pagasts 7 3 -4 2 5 -7 10 5 -5 
Medņevas pagasts  22 9 -13 18 6 -24 13 2 -11 
Susāju pagasts 23 9 -14 17 6 -23 21 2 -19 
Šķilbēnu pagasts 30 16 -14 36 7 -43 23 4 -19 
Vecumu pagasts 18 10 -8 17 5 -22 9 1 -8 
Žīguru pagasts 16 12 -4 18 7 -25 10 3 -7 
Vi ļakas novadā 
kopā 146 67 -79 137 41 -178 119 27 -92 

 
Vi ļakas novada iedzīvotāju skaita negatīvās izmaiņas ir vienas no austākajām izmaiņām Latgales 
reģionā, Viļakas novadā iedzīvotāju skaita izmaiņas ir -10 - -12 %. Vidēji Latgalē iedzīvotāju 
skaita izmaiņas ir -8 - -10 % (2.attēls). 

 
2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latgales novados no 2005.g. sākuma līdz 2010.g. sākumam. 
[ VRAA dati, Reģionu attīstība Latvijā 2009] 
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Darbspējas vecuma struktūra novadā liecina, ka cilvēku novecošanās ir aktuāla arī Vi ļakas 
novadā, jo iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam ir mazāks nekā iedzīvotāju skaits pēc 
darbspējas. Kopumā novada uz 2011.gada 1.janvāri iedzīvotāji l īdz darbspējas vecumam ir 13%, 
darbspējas vecumā ir 64 % un pēc darbspējas vecuma 23 % (3.tabula).  
 
3.tabula. Iedzīvotāju sadalījums atbilstoši vecuma grupām 2010.gada sākumā. 
[www.pmlp.gov.lv] 

Teritorija 

Līdz 
darbspējas 

vecumam, % 
Darbspējas 
vecumā, % 

Virs 
darbspējas 
vecuma, % 

Vi ļakas novads 13 64,5 22,6 
Latgales reģions 12,8 66,4 20,8 
Vidēji Latvij ā 13,7 65,8 20,5 

 
Vi ļakas novada vecuma struktūras rādītāji ir l īdzīgi Latgales un Latvijas vidējiem rādītājiem. 
Virs darbspējas vecuma ir vairāk iedzīvotāju nekā līdz darbspējas vecumam. Palielinās darbpējas 
vecumā iedzīvotāju grupai uzliktā demogrāfiskā slodze. Latgales reģionā ir lielākais pensijas 
vecuma iedzīvotāju īpatsvars. Pastāvīgo iedzīvotāju skaita attiecību starp trim galvenajām 
vecuma grupām izmaiņas atspoguļo Latvijas iedzīvotāju sastāva novecošanās procesu. Viļakas 
novadā pensijas vecuma cilvēku īpatsvars ir 2,1 % augstāks nekā Latvijā vidēji. Latvijā virs 
darbspējas vecuma iedzīvotāju grupā 2010.gada sākumā ir 20,5 %, bet Viļakas novadā 22,6 %. 
 
Analizējot Viļakas novada iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām, bērni un jaunieši vecumā līdz 
18 gadiem ir 1093 iedzīvotāji, iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 55 gadiem ir 3312, iedzīvotāji 
vecāki par 56 ir 2062 (4.tabula). Analīze pa vecuma grupām norāda, ka liels īpatsvars novadā ir 
gados vecākiem cilvēkiem, tādējādi, ka ir zema dzimstība, bērnu un jauniešu īpatsvars nav 
augsts. 
 
4.tabula. Iedzīvotāju skaits pa vecuma grupām 2010.gadā Viļakas novadā. [Vi ļakas novada 
dome] 

Pašvaldība 0 – 6 7 – 13 14 – 18 19 – 30 31 – 55 56 - 70 Virs 70 

Vi ļakas pilsēta 57 91 97 271 597 252 205 
Kupravas pagasts 22 22 21 93 121 128 86 
Medņevas pagasts 42 62 32 148 295 116 134 
Susāju pagasts 36 67 35 122 327 144 119 
Šķilbēnu pagasts 52 109 103 238 449 169 152 
Vecumu pagasts 26 62 42 138 130 111 158 
Žīguru pagasts 30 44 41 167 246 126 162 
Vi ļakas novadā 
kopā 

265 457 371 1177 2135 1046 1016 

 
Vi ļakas novads ir pierobežas novads (robežojas ar Krieviju). Vi ļakas novads pēc nacionālā 
sastāva ir latvisks novads. Tajā dzīvo 75 % latvieši, otra lielākā pamattautība ir krievi – 20 %. 
Ukraiņi veido 1 %, čigāni arī sastāda 1 %, pārējās tautības - 3 % (3.attēls). Analizējot datus par 
nacionālo sastāvu, tikai Kupravas pagastā puse iedzīvotāju 50 % ir krievu tautības, arī Vi ļakas 
pilsētā krievu tautības iedzīvotāju skaits ir vairāk kā viena trešdaļa, bet pārējos pagastos latviešu 
īpatsvars ir vairāk kā 70%.  
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3.attēls. Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā pēc nacionālā sastāva. [www.pmlp.gov.lv] 

 
 

Vi ļakas novada iedzīvotāji pieder trim lielākajām kristīgajām konfesijām – Romas katoļiem, 
pareizticīgajiem un luterāņiem. Novadā aktīvi darbojas trīs Romas katoļu (Viļakas Jēzus Sirds 
Romas katoļu draudze, Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze, Kupravas Romas 
katoļu draudze), divas pareizticīgo (Viļakas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo 
draudze, Šķilbēnu pareizticīgo draudze) un viena luterāņu draudze (Viļakas luterāņu draudze).  
 
Iedzīvotāji Vi ļakas novadā aktīvi saglabā, uztur un atdzīvina reliģisko mantojumu. Vi ļakas 
Romas katoļu draudzē (t.sk. Kupravā un Žīguros, kur notiek Sv. Mises katoļiem) ir ap 2000 
draudzes locekļu jeb 300 – 400 ģimenes. Šķilbēnu Romas katoļu draudzes dievkalpojumus 
regulāri piedalās 150 cilvēki, 65 % no Šķilbēnu pagastā dzīvojošajiem ir katoļi. Kopā novadā 
katoļi ir 46 % (4.attēls). 
 
Luterāņu draudzes darbu vada draudzes padome, kurā darbojās pieci cilvēki. Luterāņu draudze 
un tai piederīgais cilvēku skaits ir vismazākais novadā, sastādot ap 129 cilvēkus jeb 2 % no 
kopējā iedzīvotāju skaita novadā. Viļakā pareizticīgo draudzē ir 600 cilvēki, novadā pareizticībā 
ir ~2,5 tūkstoši iedzīvotāju jeb 38 % (4.attēls). 
 

 
4. attēls. Reliģiskā piederība. [Viļakas novada teritorijā esošo draudžu sniegtā informācija] 

 
Lai prognozētu iedzīvotāju skaita izmaiņas Viļakas novadā turpmākajiem 50 gadiem. Darba 
grupa izveidoja prognozi modelēšanas programmā Stella. Modelēšanas rezultāti norāda tendenci 
kā samazināsies iedzīvotāju skaits, ja dzimstības un mirstības līmenis saglabāsies tādā pašā 
līmenī kā 2010.gadā.  
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Konstruējot modeli, tika izveidotas divas plūsmas: dzimšanas un miršanas. Modelēšanas uzdevums ir 
noteikt iedzīvotāju skaita izmaiņas Viļakas novadā turpmākajiem 50 gadiem. Modelēšanai iejas datiem 
izmantoja Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas iesniegto statistiku. Modelēšanas solis ir 1 solis 
(5.attēls).   

Cilv ece

Dzimsana

Dzimsanas daudzums

Mirsanas daudzums

Mirsana
 

5.attēls. Modelis iedzīvotāju skaita prognozei Viļakas novadā. [Darba grupas imitāciju modelis] 

Imitāciju modelēšanas rezultāti parāda, ja dzimstība un mirstība saglabājas 2010.gada līmenī, tad 
iedzīvotāju skaits samazināsies ar katru gadu un pēc 50 gadiem iedzīvotāju skaits būs samazinājies par  
3429 iedzīvotājiem (6.attēls). 

13:31    tre, 2011. gada 27. jģl

Viļakas nov ada iedzīv otāju skaita prognoze
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6.attēls. Viļakas novada iedzīvotāju skaita prognoze. [Darba grupas imitāciju modelis] 

Pēc 5 gadiem Viļakas novadā dzīvos 5996 iedzīvotāji, pēc 10 gadiem 5559 iedzīvotāji un pēc 50 
gadiem 3037 iedzīvotāji (5.tabula).  
 
5.tabula. Imitācijas modeļa Viļakas novada iedzīvotāju skaita izmaiņas rezultāti. [Darba grupas 
imitāciju modelis] 

gads iedzīvotāju skaits gads iedzīvotāju skaits 
0 6467.00 10 5559.88 
1 6369.99 15 5155.21 
2 6274.45 20 4780.00 
3 6180.33 25 4432.09 
4 6087.62 30 4109.51 
5 5996.31 40 3553.07 

  50 3037.49 
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I Uzņēmējdarb ības vide 

1.Uzņēmējdarb ības raksturojums 
 
Galvenā tautsaimniecības nozares Viļakas novadā ir lauksaimniecība. Ir novērojama arī 
mazumtirdzniecība un novada teritorijā ir iespējams saņemt pakalpojumus: ārstu prakses, 
veterināros, friziera, transporta, kravu pārvadājumu, ēdināšanas pakalpojumus. Valsts un 
pašvaldību iestādes ir vērtējamas kā stabilas darba devējas novadā. Viļakas novadā netiek pilnībā 
izmantoti uzņēmējdarbības resursi kā mežizstrāde, derīgie izrakteņi un ūdens resursi. Viļakas 
novadā nav sakārtota transporta infrastruktūra, tas negatīvi ietekmē jaunu uzņēmumu rašanos. 
Novadā netiek pilnībā izmantoti tūrisma resursi, tikai 0,37 % no pieejamajiem uzņēmējdarbības 
veidiem ir klasificēti kā izmitināšana viesu mājās. Viļakas novadā strādā 1 lauku attīstības 
speciālists, kurš sniedz konsultācijas lauksaimniekiem. Regulāri organizē informatīvos seminārus 
par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem. Novada domes speciālisti sniedz atbalstu projektu 
sagatavošanā. Novadā nav izveidotas atbalsta institūcijas uzņēmējdarbības attīstībai un nav 
iespējams apgūt profesionālo izglītību. Novadā ir zema ražošana, tikai 1,48 % no kopējā 
uzņēmēju skaita. Jauni uzņēmumi visbiežāk tiek veidoti lauksaimniecības jomā. 
Vi ļakas novadā ir 270 ekonomiski aktīvas vienības, t.sk. biedrības un draudzes. Vērtējot 
uzņēmējdarbības izplatību novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 32 %, otrā 
vietā Medņevas pagasts 17 %, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 7 % un Kupravas pagastā 5 
% (6.attēls).  

 
6.attēls. Ekonomiski aktīvās vienības Viļakas novadā 2011.gadā. [VID Balvu klientu 

apkalpošanas centrs 2011] 
 

Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2008.gadā pēc CSP 
datiem Viļakas novadā ir 6,0. Vidēji Latvijas novados šis rādītājs ir 18,3. Segmentējot 
uzņēmējdarbību pēc komercdarbības formām, 58 % ir zemnieku saimniecības, 13 % - 
individuālie uzņēmēji, 12 % - SIA. Lai piesaistītu finansējumu no ES fondiem un citiem finanšu 
instrumentiem, novadā ir aktīva sabiedriskā darbība - 15 % no ekonomiski aktīvajām vienībām, 
t.sk. 12 % ir reģistrētas kā biedrības (no tām 1 % darbības virziens ir medniecība). Visvairāk 
biedrību ir reģistrētas Viļakas pilsētā – 11, Šķilbēnu pagastā - 7, Medņevas pagastā – 5, Žīguru 
pagastā – 4, Susāju pagastā – 3, divas biedrības darbojās Vecumu pagastā un viena – Kupravas 
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pagastā. Piecas reliģiskās draudzes jeb 1,8 % ir reģistrējušas organizāciju darbības virzienu - 
reliģija. Novada teritorijā ir izveidota viena arodbiedrība un viena kooperatīva sabiedrība. 
Pārvalde: valsts iestādes un pašvaldība sastāda 2 % no kopējā ekonomiski aktīvā tirgus sektora 
(7.attēls). 

 
7.attēls. Ekonomiski aktīvo tirgus sektors statistikas vienību skaits pa komercdarbības formām 

Vi ļakas novadā 2011.gadā. [VID Balvu klientu apkalpošanas centrs 2011] 
 
Visvairāk uzņēmēji darbojas lauksaimniecībā un lopkopībā jomā – 55 % no kopējā uzņēmēju 
skaita, no tiem jaukta lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) – 42 %, graudaugu (izņemot 
rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana – 7 %, piena lopkopība – 3,7 %, dārzeņu 
audzēšana 1,1 %, cūkkopība – 0,74 %, citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana – 0,74 %, 
aitu un kazu audzēšana 0,37 %. Mežsaimniecībā 6 %, no tiem 3 % mežizstrādē un 3 % 
mežkopība. Vairumtirdzniecībā darbojās tikai 1 uzņēmējs jeb 0,37 % (8.attēls). 
 

 
8.attēls. Viļakas novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu sadalījums pēc ekonomiskās darbības 

veida 2011.gadā. [VID Balvu klientu apkalpošanas centrs 2011] 
 
Šķilbēnu, Susāju, Medņevas un Vecumu pagastos dominē darbība lauksaimniecībā un lopkopībā, 
Vi ļakas pilsētā ir pieejams lielākais mazumtirdzniecības un pakalpojumu piedāvājums novadā.  
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Vi ļakas novada zemnieki 2010.gadā ir iesnieguši Lauku atbalsta dienestā informāciju par 
13774,66 ha apsaimniekotām platībām. Pēc Ziemeļaustrumu lauksaimniecības pārvaldes sniegtās 
informācijas sadalījums ir sekojošs: par pastāvīgām pļavām/ ganībām kopā saņemti 766 
iesniegumi, pļavas aizņem 5331,58 ha. Aramzemē sētie zālāji aizņem 1779,81 ha, kopā saņemti 
332 iesniegumi. Visvairāk ir apsēti ziemas kvieši – 1356,97 ha (saņemti 93 iesniegumi), vasaras 
kvieši – 956,08 ha (161 iesniegumi), auzas – 915 ha (239 iesniegumi), vasaras mieži– 355,95 ha 
(135 iesniegumi), rudzi – 205,78 ha (66 iesniegumi), ziemas mieži – 168,89 ha (2 iesniegumi). 
Vasaras rapša lauki aizņem 710,55 ha (11 iesniegumi), ziemas rapsis – 311,56 ha (4 iesniegumi).  
Lauksaimnieki kā netradicionālākās kultūras ir iesējuši tritikāli, griķus, šķiedras linus, eļļas linus, 
lauku pupas, zirņus, kukurūzu zaļbarībai un skābbarībai. Viļakas novada zemnieki 79,96 ha 
platībā audzēs kartupeļus;  dārzeņus, garšaugus un augļus (t.sk. augļu kokus, ābeles, bumbieres, 
plūmes, ogulājus, upenes, krūmmellenes, zemenes) – 137,22 ha platībā, par nektāraugu 
apsaimniekošanu 51,01 ha saņemti 6 iesniegumi.  

 
9.attēls. Kopsavilkums par atbalstam deklarētajām kultūraugu platībām 2010. gadā (ha) 

[LAD, ZALP] 
 
Vi ļakas novada 67 uzņēmēji plānošanas periodā no 2007. – 2013.gadam Ziemeļaustrumu 
lauksaimniecības pārvalde ir iesnieguši projekta pieteikumus sešās Lauku attīstības programmās, 
kopā atbalstīti 57 projekti (6.tabula).  
 
6.tabula. Kopsavilkums par atbalsta pasākumiem ELFLA 2007.-2013.gada plānošanas periodam 
Pasākums Atbalstīto 

projektu skaits 
Attiecināmās izmaksas, Ls 

112- Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem 2 60.769,83 
121- Lauku saimniecību modernizācija 27 2.717.036,70 
122- Meža ekonomiskās vērtības 
uzlabošana 

11 28.023,53 

125- Infrastruktūra, kas attiecas uz 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
attīstību un pielāgošanu 

1 7.020,40 

141- Daļēji naturālas saimniecības 13 27.646,30 
223- Lauksaimniecībā neizmantojamās 
zemes pirmreizēja apmežošana 

3 30.082,63 

Kopā  57 2.870.579,39 
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Lielākās saimniecības:  

• graudkopībā novadā ir: z/s Kotiņi, SIA Ķira, z/s Aldemi, z/s Zemnieks, z/s Kalnāji, z/s 
Melderīši un z/s Paegļi;  

• lielākie gaļas lopu audzētāji z/s Pakalni, z/s Birzes, z/s Mieriņi;  
• lielākie piena ražotāji z/s Ūdri, z/s Pakalni, z/s Upmalas, z/s Rubeņi, z/s Varoņi, z/.s 

Laukakmeņi, z/s Lazdenieki un z/s Šusteri;  
• aitkopība specializējušies: z/s Ielejas, z/s Liepas, z/s Žogova, z/s Upmalīši 1, z/s Viduči, 

z/s Baltroži;  
• cūkkopībā: z/s Ūdri, z/s Medņevas strautiņi, z/s Ezermola, z/s Zvejnieki,  
• augļkopībā: SIA Ķira, z/s Ievulejas un z/s Medņevas strautiņi. 

 

2. Zemes lietojums 
 
Saskaņā ar VZD bilanci, pēc teritorijas sadalījuma atbilstoši zemes lietojuma veidiem, Viļakas 
novada teritorijas kopējā bilance ir 63878,6 ha, lielāko īpatsvaru aizņem meži 34110,5 ha – 53 % 
un lauksaimniecībā izmantojamā zeme 21712,2 ha – 34 %. No lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, lauksaimniecības zeme ir 17498 ha, tā ir kopta 17498 ha jeb 85 % no lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm, nepastrādāti ir 17 % no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. Krūmāji 
un purvi katrs aizņem kopā 6 % (katrs pa 3 %). Ūdeņi, ceļi un pārējās zemes kopā aizņem 6 % 
(katrs aizņem 2 %). Apbūve ar ēkām un pagalmiem aizņem tikai 1 % no kopējās teritorijas 
daudzuma (10.attēls).  

 

 
10.attēls. Zemes lietojuma veidi Viļakas novadā [Latvijas Valsts zemes dienests] 

 
 
Vislielākās lauksaimniecības zemju platības ir Šķilbēnu pagastā 6767,3 ha, vismazākās Kupravas 
pagastā 90,8 ha. Vislielākās meža platības ir Susāju pagastā 12080,1 ha un Žīguru pagastā 
9585,1 ha, tāpat ūdeņu teritorijas lielākās ir Žīguru pagastā 369,5 ha un Susāju pagastā 350,9 ha. 
Pēc kopējās teritorijas lielākais ir Susāju pagasts 19835,20 ha, vismazākais Kupravas pagasts 366 
ha (7.tabula). 
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7.tabula. Zemes lietojuma struktūra ( ha) uz 01.01.2011. [Latvijas Valsts zemes dienests] 

 Kupravas Medņevas Susāju Šķilbēnu Vecumu Žīguru Viļakas 
pilsēta 

Kopā 

Lauksaimniecības 
zemes 

90,8 3699 5001,2 6767,3 5438,7 553,2 162,0 21712,2 

Meži 154,6 5043,7 12080,1 1509,1 5731,0 9585,1 6,9 34110,5 
Krūmāji 31,2 381,2 601,9 494,0 409,8 83,4 39,6 2041,1 
Purvi 1,6 261,4 1027,6 132,5 147,9 140,2 0 1711,2 
Ūdeņi 7,4 162,2 350,9 155,0 164,5 369,5 141,5 1351,0 
Dīķi 0 0 0 0,7 0,3 0 0 1,0 
Apbūve ar ēkām 
(pagalmi) 

44,7 77,4 94,3 137,4 82,9 56,0 219,5 712,2 

Ceļi 27,4 139,0 235,9 183,4 276,0 146,3 31,5 1039,5 
Pārējās zemes 8,3 154,1 443,3 197,8 201,0 172,4 23,0 1199,9 
Kopā, ha 366  9918 19835,20 9577,2 12452,1 11106,1 624,0 63878,6 
 

3. Lopkopība novadā 
Svarīga tautsaimniecības nozare novadā ir lopkopība. Kopā novadā liellopi – 60,4 % (2446 gab.), 
cūkas – 13,7 % (555 gab.), aitas – 25,9 % (1051 gab.). 
 
Visvairāk ar lopkopību Viļakas novadā strādā z/s Šķilbēnu pagastā - 39,2 %, Medņevas pagastā -
23,5 % un Susāju pagastā - 18,4 % no kopējā lopkopībā nodarbināto z/s skaitā. Lopkopība nav 
reģistrēta Žīguru pagastā, jo Žīguru pagasts ir izteikts mežsaimniecības pagasts, lopkopība nav 
izplatīta Viļakas pilsētā - 2 % un Kupravas pagastā - 0,3 % (11.attēls). 

 

 
11.attēls. Lopkopība Viļakas novadā [Lauku attīstības speciālista apkopotā statistika] 
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Cūkkopība visizplatītākā darbības forma z/s ir Šķilbēnu pagastā - 74,2 % un Medņevas pagastā - 
21,1 %. Žīguru, Kupravas, Susāju pagastos nav reģistrēta darbības nozare – cūkkopība 
(12.attēls). 
 

 
12.attēls. Cūkukopība Viļakas novadā [Lauku attīstības speciālista apkopotā statistika] 

 
Z/s ir specializējušās arī aitkopībā. No kopējā aitkopībā strādājošo z/s skaita, visvairāk ar 
aitkopību nodarbojās Šķilbēnu pagastā - 54 %, Medņevas pagastā - 37 %, Vecumu pagastā - 5 % 
un Susāju pagastā - 4 % (13.attēls). 
 

 
13.attēls. Aitkopība Viļakas novadā [Lauku attīstības speciālista apkopotā statistika] 
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4. Meži 
 
Vislielāko daļu novada teritorijas aizņem meži 341,11 km2 – 53 %. Meža teritorijām bagātākie ir 
Susāju, Žīguru un Vecumu pagasti. Kopā meža platības aizņem 26793,4 ha. No tiem 80,8 % ir 
valstij piekritīgās meža zemes, 12,7 % pieder a/s Valsts mežiem, 2,9 % mežu platības ir juridisko 
personu īpašumā, 2,8 % mežu platības pieder privātajiem īpašniekiem (8.tabula). 
 
8.tabula. Meža platībās novadā (ha) uz 01.01.2011. Avots: Latvijas Valsts zemes dienests 

 Kupravas Medņevas Susāju Šķilbēnu Vecumu Žīguru Viļakas 
pilsēta 

Kopā 

 ha ha ha ha ha ha ha  
Pašvaldības mežu 
platības ( īpašums) 

- - - 0,4 - 19,4 - 19,8 

Pašvaldības mežu 
platības ( piekritīgā 
zeme) 

- - 32,1 - 10,7 5,5 - 48,3 

Valsts meži ( zemes 
īpašumā) 

- 1719,5 1651,6 - 22,1 1,2 22,2 3416,6 

Valstij piekritīgās 
meža zemes 

17,2 2020,0 6899,9 - 4397,6 8317 - 21651,7 

Privātie meži 
(īpašumā) 

 97,4 286,9 61,7 124,6 178,4 1,7 750,7 

Privātie meži 
(lietojumi) 

- 24,1 - 10,2 8,9 24,5 - 67,7 

Juridisko personu 
īpašumi 

6,4 157,1 365,8 40,6 154,5 67,5 - 791,9 

Zemes reformas 
pabeigšanai nodotās 

- - 29,8 - 16,9 - - 46,7 

KOPĀ 23,6 4018,1 9266,1 112,9 4735,3 8613,5 23,9 26793,4 
 

 

5. Derīgie izrakteņi 
 
Vi ļakas novadā ir sastopami šādi derīgie izrakteņi: māls, smilts, grants (pēc LVĢMC datiem, 
2011.). 
 

5.1. Māla resursi 
Vi ļakas novada teritorijā atrodas nacionāli nozīmīgā derīgo izrakteņu mālu atradne „Kuprava” 
(atrodas Kupravas, Susāju, un Vīksnas pagastu teritorijās). A kategorijas krājumi tiek vērtēti 14 
997.70 tūkst. m3 un N kategorijas 1904.20 tūkst. m3. Māls pēc tā sastāva ir piemērots gan ķieģeļu 
ražošanai, gan drenu caurulēm, būvkeramikai un keramzītam (9.tabula).  
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9.tabula. Reģistrētās māla atradnes Viļakas novadā. [LVĢMC Derīgo krājumu bilances] 

Nr. 
p.k. 

Nr Nosaukums Derīgā 
Izrakteņa 
veids 

Derīgā 
izrakteņa 
izmantošana 

Atradnes  
izmantošana 

Izpētītie 
krājumi 
uz 
gada 1. 
janvāri 

Izpētes  
gads 

Prognozētie 
krājumi 
tūkst.m3 

Krājumu  
kategorija 

Kupravas pagasts        
1 156 Kuprava Māls 

Māls 
Māls 
Māls 

Ķieģeļiem 
Drenu 
caurulēm 
Būvkeramikai 
Keramzītam 
 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1998.  14997.70 
1904.20 

A 
N 

Medņevas pagastā        
1 413 Kuprava 

(persp.l.) 
Māls 
Māls  
Māls 
Māls 

Ķieģeļiem 
Drenu 
caurulēm 
Būvkeramikai 
Keramzītam 

Atradne 
netiek 
izmantota 

 1975 3744000.00 P 

Susāju pagasts        
1 156 Kuprava Māls 

Māls 
Māls 
Māls 

Ķieģeļiem 
Drenu 
caurulēm 
Būvkeramikai 
Keramzītam 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1998  14997.70 
1904.20 

A 
N 

2 300 Kuprava-
Rietumu 
iecirknis 

Māls 
Māls 
Māls 

Keramzīts 
Ķieģeļiem 
Drenu 
caurulēm 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1998  1846.35 A 

3 413 Kuprava 
(persp.l.) 

Māls 
Māls 
Māls 
Māls 

Ķieģeļiem 
Drenu 
caurulēm 
Būvkeramikai 
Keramzītam 

Atradne 
netiek 
izmantota 

 1975 3744000.00 P 

4 698 Susāji  Māls Keramzītam Atradne 
netiek 
izmantota 

 1983 52466.00 P 

Vecumu pagasts        
1 413 Kuprava 

(persp.l.) 
Māls 
Māls 
Māls 
Māls 

Ķieģeļiem 
Drenu 
caurulēm 
Būvkeramikai 
Keramzītam 

Atradne 
netiek 
izmantota 

 1975 3744000.00 P 

 

5.2. Smilts un grants resursi 
Visplašāk Viļakas novadā ir izplatītas smilts un grants iegulas (10.tabula). 
Saskaņā ar LVĢMA Valsts atradņu kadastra reģistrā pieejamo informāciju, Viļakas novada 
teritorijā zināmie būvsmilts krājumi atradnēs ir pietiekami nozīmīgi un nodrošina pašvaldības un 
privāto vajadzības ceļu uzturēšanai un rekonstrukcijai, kā arī pieejama ir  būvsmilts celtniecības 
vajadzībām. Kopumā izpētītie un novērtētie smilts un grants krājumi ir pietiekoši gan esošajam, 
gan prognozējamam pieprasījumam.  
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Smilts un grants ir vispieprasītākie un visvairāk izmantotie derīgie izrakteņi. Smilts un grants ir 
nepieciešama ceļu būvē, to uzturēšanā un arī kā celtniecības materiāls. Tie ir irdenie drupu ieži, 
kuri atšķiras daļiņu izmēros. 
 
10.tabula. Reģistrētās smilts un gants atradnes Viļakas novadā. [LVĢMC Derīgo krājumu 
bilances] 

Nr. 
p.k. 

Nr Nosaukums Derīgā 
Izrakteņa 
veids 

Derīgā 
izrakteņa 
izmantošana 

Atradnes  
izmantošana 

Izpētītie 
krājumi 
uz 
gada 1. 
janvāri 

Izpētes  
gads 

Prognozētie 
krājumi 
tūkst.m3 

Krājumu  
kategorija 

Medņevas pagasts        
1 1222 Viduči-Balvu 

raj. 
Smilts-
grants 
smilts 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 
Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1975  487.40 
1517.70 

P 
P 

2 1223 Medņeva Smilts 
Smilts-
grants 

Ceļu būvei 
Ceļu būvei 

Izmanto 2009 
2009 

 173.60 
266.06 

A 
A 

3 1228 Slotukalns Smilts 
Smilts-
grants 
 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 
Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

2009  396.51 
296,36 

A 
A 

4 2193 Pundurkarjers Smilts Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Izmanto 2011  51.93 A 

Susāju pagasts        
1 144 Silaciems- 

Balvu raj. 
Smilts- 
grants  
smilts 
 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 
Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Izmanto 2009  15,36 
45,96 

A 
A 

2 203 Korigova Smilts- 
grants  
Smilts 

Ceļu būvei 
 
Ceļu būvei 
 

Izmanto 2004  31,45 
175,27 

A 
N 

3 1219 Pleševa Smilts-
grants 
Smilts 

Būvniecībai 
 
Būvniecībai 

Izmanto 2008  158,00 
 
33,6 

A 
 
A 

4 1731 Svilpova-2 Smilts-
grants 
Smilts 

Ceļu būvei 
 
Ceļu būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1999  70,81 A 

5 2037 Čakstes Smilts Ceļu būvei Atradne 
netiek 
izmantota 

2005  43,92 A 

Šķilbēnu pagasts        
1 117 Augstais sils 

(persp.l) 
Smilts-
grants 
Smilts 

Būvniecībai 
 
Būvniecībai 

Atradne 
netiek 
izmantota 

 1975 75000,00 P 

2 633 Stiglava Smilts-
grants 
Smilts 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 
Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1990  467.40 
264.60 

A 
A 

3 1224 Kangari-
Balvu raj. 

Smilts  
 

Ceļu būvei 
 

Atradne 
netiek 

2010  599.40   
1024.70 

A 
N 
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Smilts-
grants 

Ceļu būvei izmantota 199.50 
241.40 

A 
N 

4 1232 Dzergava Smilts Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1975  907,00 N 

5 2301 Lūši Smilts-
grants 
Smilts 

Būvniecībai, 
ceļu būvei 
Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

2004  11,50 
 
56.40 

N 
 
N 

6 2103 Dagunova Smilts-
grants 

Ceļu būvei Atradne 
netiek 
izmantota 

2005  8,80 N 

Vecumu pagasts        
1 1745 Šlepkine Smilts-

grants 
Būvniecībai, 
ceļu būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

2006.  2.50 A 

2 2159 Badnova Smilts Ceļu būvei Izmanto 2011.  38.95 A 
Žīguru pagasts        
1 483 Posolnīca Smilts-

grants 
Smilts 

Būvniecībai,ceļu 
būvei 
Būvniecībai,ceļu 
būvei 

Atradne 
netiek 
izmantota 

2011  266.70 
579.10 

A 
A 

2 628 Brizgova-
Žīguri 

Smilts Māla 
liesināšanai 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1966  1056.70 A 

3 634 Katleši-Balvu 
raj. 

Smilts-
grants 
Smilts 
smilts 

Ceļu būvei 
 
Ceļu būvei 
Māla 
liesināšanai 

Atradne 
netiek 
izmantota 

1982 1966 2131,00 
115.60 

P 
A 

 
 
Saskaņā ar LVĢMC Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistru Viļakas novadā nav izsniegtas 
derīgo reģistru pases un reģistrētas kūdras un sapropeļa atradnēm. Kūdras iegulas ir nelielas (līdz 
10 ha platībā), vai arī kūdras izmantojamais slānis nepārsniedz 1 m biezumu. Vairāki lielākie 
purvi ar nozīmīgu kūdras resursu apjomu atrodas valsts aizsardzībā, kā īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas, līdz ar to, saskaņā ar dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, derīgo izrakteņu 
ieguve tajos nav atļauta.  
 
Susāju pagasta zemes dzīlēs sastopamas un izpētītas 12 kūdras atradnes vai to daļas un 3 
sapropeļa atradnes. Susāju pagasta teritorijā pēc Kūdras fonda, kas sagatavots uz 1980. gada 1. 
janvāri, datiem atrodas 12 kūdras atradne vai to daļas.  
 
Dati par kūdras atradnēm Susāju pagastā apskatāmii 2.pielikumā. Lauku darbi, kas saistīti ar 
pagasta kūdras atradņu apzināšanu veikti pagājušā gadsimta divdesmito un piecdesmito gadu 
beigās. Tādēļ dati par atradnēm ir aptuveni un to precizēšanai būtu nepieciešami papildus 
pētījumi. Visu, izņemot Stampaku (kūdras fonda Nr. 4012), atradņu kūdras krājumi aplēsti 
atbilstoši prognožu P kategorijai. Stampaku purva kūdras krājumi novērtēti atbilstoši N 
kategorijai. Ziņas par to, ka kādā no atradnēm ir iegūta kūdra, VĢD rīcībā nav.  
 
Kūdras atradņu platība mainās no 3 līdz 670 ha, bet kūdras dziļumi svārstās no 1,0 līdz 6,0 m. 
Visu atradņu kopplatība ir 1131 ha un tajās sakopoti 18,088 milj. m3 lieli kūdras resursi. Lielākās 
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kūdras atradnes ir Stampaku (Nr. 4012) un Siena (Nr.3969), kas pagastā atrodas tikai daļēji. Šo 
atradņu platības to nulles robežās ir lielākas par 100 ha. Pārējās atradnes ir salīdzinoši nelielas. 
Lielākā daļa jeb 10 atradnes veido zemā tipa kūdra, kuru var rekomendēt izmantot kā 
mēslojumu. Stampaku un Tutinovas (Nr. 3981) atradnes veido augstā tipa kūdra, kuru iespējams 
izmantot kā mēslojumu, bet kūdru ar mazu sadalīšanās pakāpi - kā pakaišus. 
 
Susāju pagasta teritorijā sapropeļa atradnes atklātas trīs ezeros. To raksturojums dots 11. tabulā. 
Noteikts, ka pagasta ezeros esošo sapropeli var pielietot augsnes mēslošanai. Visās pagasta 
teritorijā apzinātajās atradnēs aplēsti prognožu krājumi.  
Visos ezeros konstatēts organogēns silikātu sapropelis ar pelnainību lielāku par 45%. Tos var 
rekomendēt izmantot tuvāko lauku  mēslošanai, jo augstās pelnainības dēļ nav ekonomiski 
izdevīgi to tālu pārvadāt. Tepenīcas ezerā to vēl klāj silikātu sapropelis, kuru praktiski neizmanto 
lielās (>70%) pelnainības dēļ. Lai uzsāktu sapropeļa ieguvi, nepieciešams veikt papildus izpētes 
darbus. Jāuzsver, ka sapropeļa ieguve nevis kaitē videi, bet atveseļo pašus ezerus, pārtraucot to 
aizaugšanu. Pēc sapropeļa izņemšanas ezeros var ielaist vērtīgu zivju mazuļus un labāk izmantot 
tos rekreācijai. 
 

11. tabula. Susāju pagasta sapropeļa atradņu raksturojums. [Susāju pagasta pārvalde] 

Atradnes nosaukums, 
sinonīms 

Ezera 
platība(h
a) 

Ūdens dziļums 
(m)  
max.  
vid 
 

Sapropeļa 
iegulas 
platība (ha) 

Sapropeļa 
slāņa 
biezums 
(m)  
Max. 
vid. 

Sapropeļa 
krājumi 
tūkst.m3 
tūkst. t. 
izpētes 
pakāpe 

Kulpīnes, Kulpenes, 
Kulpines 

13,0 2,3 9,1 >5.7 473,2 
 1,8  5,2 150,5 P 

Lūkasu, Lubaši,Lukači 
 
 

6,5 2,9 3,0 6,5 141 
 2,3  4,7 36,8 P 

Tapenīcas, Tepenīcas 30,9 M 21,2 10 865,1 
 3,0  4,1 259,6 P 
  21,2 2,2 464,2 
  21,2 T9" 111,6 401.0 
    148,0 

 
6. Ūdens resursi 
 
Vi ļakas novadā ir 14 ezeri un ūdenstilpnes. Novada teritorijā tek 33 lielākas un mazāskas upes. 
Lielākais ezers novadā ir Vi ļakas ezers (137,6), otrs lielākais ir Tepenīcas ezers (30,9 ha) un 
trešais – Nastrovas ezers (23,5 ha). Iedzīvotāji ir iecienījuši atpūtu arī pie Ilziņu, Lodumas un 
Raču ezeriem Medņevas pagastā, ezeru sarakstu un raksturojumu (3.pielikums). Novada upju 
tīkls iekļaujas Daugavas un Veļikajas baseinos. Lielākās upes novadā ir Kūkova, Kira, Rika, 
Niedrupīte, Vjada, Ludonka, Liepna, Virica un Bolupe, upju sarakstu (4.pielikums). 
 
Novada teritorijā esošās ūdensteces kopumā ņemot ir mazas un vasaras sezonā ūdens krājumi ir 
nelieli. Ūdensteces nav piemērotas rūpnieciskai nozvejai, kā arī to rekreatīvais potenciāls 
(izmantošana laivošanai, makšķerēšanai, peldvietu izveide) nav augsts. Vienlaicīgi nenoliedzama 
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ir to nozīmība no bioloģiskās daudzveidības, kas ir nozīmīgs resurss kā ainavu veidojošam 
elementiem. 
 
Visas novadā esošās ūdenskrātuves ir svarīgas. Atpūtas un rekreācijas zonas novadā definē 
Vi ļakas ezers, Loduma ezers Medņevas pagastā, Ančipovas ezers Šķilbēnu pagastā. 
Ugunsdzēsēju dīķis, atpūtas vieta Kupravas pagastā. Svilpova – rekreācijas teritorija, jo karjers ir 
izstrādāts, te varētu izrakt dīķi, iekārtot teritoriju. Dabas parks Balkanu kalni (Šķilbēnu pagastā), 
Kangaru kalni (Medņevas pagastā) – ar skatu torni, tūrisma objekts, nodrošinot sasaiste starp 
Kangaru kalniem un Balkanu kalniem.    
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II Inženiertehniskā infrastrukt ūra 

1.Ceļi 

Vi ļakas novadu šķērso 1.šķiras autoceļš P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža 
(robežkontroles punkts Vientuļi), valsts autoceļi P42 Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža un P45 
Vi ļaka - Kārsava. Viļakas novads austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, 
kas ir ne tikai Viļakas novada un Latvijas valsts, arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Ar 
Krievijas Federāciju 15 km gara robeža ir Žīguru pagastam, 36,6 km – Vecumu pagastam un 15 
km – Šķilbēnu pagastam.  

Pašvaldības ceļu un ielu kopgarums ir 292,311 km, t.sk. pašvaldības ceļi 251,78 km un ielas 
40,531 km. 
 
Ielas ir reģistrātas Kupravas, Semenovas, Rekovas, Šķilbanu, Upītes un Žīguru ciemos un 
Vi ļakas pilsētā. Ciemos ielu kopējais garums ir 23,241 km, Viļakas pilsētas ielu garums ir 17,29 
km. Novadā ielu kopgarums ir 40,531 km, Viļakas novada ielu saraksts (5.pielikums). Melnais 
segums ir 14,72 km no kopējā ielu kopgaruma skaita, grants segums ir 25,82 km. 
 
Pašvaldības ceļu kopgarums ir 251,78 km, tikai 3,13 km ir melnā seguma, 243,95 km ir grants 
segums un 4,70 km ir bez seguma. A-grupas ceļugarums ir 170,88 km, B-grupas ceļi ir 77,61 
km, C-grupas ceļi 3,29 km, Viļakas novada ceļu saraksts (6.pielikumu). 
 
 

2. Dzelzceļš 
Vi ļakas novadu šķērso dzelzceļa līnija Pļaviņas – Gulbene – Pitalova. Dzelzceļa stacijas bija 
Kupravā, Žīguros un Vecumos. Kravu un pasažieru pārvadājumi kopš 2001.gada ir pārtraukti un 
a/s „Latvijas Dzelzceļš” neplāno dzelzceļa līnijas darbības atjaunošanu. Vietējām pašvaldībām 
dzelzceļa izmantošanas iespējas bija nozīmīgas - ņemot vērā, ka viens no galvenajiem 
ekonomiskās darbības veidiem bija ir mežizstrāde un kokapstrāde. A/s „Latvijas Dzelzceļš” 
2010.gadā veica sliežu demontāžu, atstājot tikai dzelzceļam veidoto uzbērumu. Šo bijušo sliežu 
ceļu vietējie iedzīvotāji izmanto pārvietošanās ar privātajām automašīnām. Dzelzceļa 
atjaunošana nav prognozējama. Esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem nav iespējams 
izmantot šo transporta veidu. 
 

3. Sabiedriskais transports 
Vi ļakas novada  teritorijā ir pieejama autobusu satiksme. AS Nordeka nodrošina sekojošus tiešos 
reisus:  7912 Baltinava - Viļaka – Rīga; 7911 Žīguri – Rīga (d.d. no Žīguriem iziet plkst. 04:20); 
7911 Žīguri – Rīga(d.d. plkst. 12.55, svētdienās plkst.16.20); 7911 Žīguri – Rīga (d.d. 
plkst.16.50). Šie reisi nodrošina iespēju sasniegt Balvus, Gulbeni un Rīgu. Tikpat reisu tiek 
nodrošināti virzienā no Rīgas uz Žīguriem. Ir reiss Baltinava – Rekova – Viļaka – Balvi – Rīga. 
Ir reisi Alūksne – Baltinava – Kārsava, kas nodrošina iespēu sasniegt kaimiņnovadu teritoriju. 
 
No starptautiskajiem maršrutiem novada teritorijā ir pieejams maršruts Rīga – Novgoroda, kuram 
pietura ir RKP „Vientuļi” . SIA “Balvu Autotransports” nodrošina  reisus maršrutā Rekova- 
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Balvi –Viļaka; divus reisus Žīguri – Viļaka un Balvi un vienu reisu Viļaka – Kuprava – Balvi. Zs 
„Gravas” veic pasažieru pārvadājumus Medņeva – Balvi.  SIA “Balvu Autotransports” nodrošina  
arī 4 tiešos reisus Kuprava – Balvi. 
 
Autobusu maršrutu izvietojums un biežums mainās, jo to nosaka ekonomiskās situācijas 
izmaiņas.  
 

 

4. Mobilo tehnoloģiju pieejamība 
 
Latvijas mobilā telefona pārkl ājums Viļakas novadā  
LMT pārklājums Viļakas novadā ir pieejams no 20.gs. 90.gadu beigām. Plašāko pārklājumu 
rajona teritorijā nodrošina LMT, kura bāzes sakaru stacijas atrodas Viļakā, Žīguros, Kupravā, 
Rekova (Šķilbēnu pagastā), Lavošniekos (Vecumu pagastā). 2009.gadā bāzes stacija atklāta 
Vientuļos, robežkontroles pārejas punkts Vecumu pagastā (www.lmt.lv ). Ir iespējams pieslēgt 
arī: LMT i-biroju, pieejams gandrīz visā teritorijā. Ir novērots, ka atsevišķās ēkās Viļakas pilsētā 
ir slikti pieejams LMT mobilā tīkla pārklājums (14.attēls). 
 
LMT, lai nodrošinātu mobilos sakarus, izmanto šūnu radiokomunikāciju sistēmu. „Elektronisko 
sakaru pakalpojumi tiek nodrošināti ar radioviļņu palīdzību. Šo pakalpojumu pieejamībai ir 
fizikāli priekšnoteikumi, un tos ietekmē viena vai abu attiecīgo elektronisko sakaru pakalpojumu 
lietotāju attālums no bāzes stacijas, periodiskums, ar kādu galiekārta pārslēdzas no vienas bāzes 
stacijas uz otru vai starp tehnoloģijām, atrašanās vieta, reljefs, apbūves blīvums šajā vietā u.c. 
apstākļi. Papildus tam pakalpojumu saņemšanu var ietekmēt laika apstākļi un gaisa mitrums, 
sevišķi negatīvi - vētras un negaisi. Tāpat jāņem vērā arī lietotāju skaits attiecīgās bāzes stacijas 
pārklājuma zonā un elektronisko sakaru pakalpojumu plūsmas noslodzes apjoms” (www.lmt.lv ).  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

14. attēls LMT pārklājums Latvijas Ziemeļaustrumos [www.lmt.lv] 
 
 
Tele 2 pārkl ājums Viļakas novadā 
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Otrs labāko pārklājumu nodrošina kompānija Tele 2. Tās sakari vislabāk ir nodrošināti Vi ļakas, 
Šķilbēnos un Gurinavā (Susāju pagasta) tiešā apkārtnē, jo tur atrodas Tele 2 bāzes stacijas. 
Jaunākās bāzes stacijas 2008.gadā darbu uzsāka „Dumbrājos” (Žīguri pagastā) (15.attēls). 
 
 

 
 

15.attēls. Tele 2 pārklājums Latvijas Ziemeļaustrumos. [www.tele2.lv] 

 
 
BITE pārkl ājums Viļakas novadā 
 
Mobilo sakaru operatoram Bite ir bāzes stacijas: Viļakā. Bite ir kompānija, kas savus 
pakalpojumus Viļakas novadā rajonā sākusi piedāvāt 2008. un 2009.gadā. Bite pārklājums rajonā 
ir tikai ap abām pilsētām. Lielākajā daļā teritorijas Bite pārklājums nav pieejams vai pieejams 
zemā kvalitātē.  
 
 
 
TRIATAL p ārkl ājums Vi ļakas novadā 
 
TRIATEL pārklājuma zonas karte tiek izstrādāta, izmantojot datora modelēšanu. Tas negarantē 
100% mobilo sakaru pieejamību katrā atsevišķā punktā. Radiosignāla uztveršana ir atkarīga no 
abonenta atrašanās vietas, pilsētas apbūves blīvuma un apvidus reljefa. It īpaši ēkās, pagrabos un 
citās celtnēs radiosakaru kvalitāte var pasliktināties un pat pārtrūkt, savukārt datu pārraides 
ātrums var palielināties/palēnināties (www.triatel.lv). 
 
 
Vi ļakas novada centrā un tuvākajās apdzīvotās vietās ir pieejams „Triatel” zonas pārklājums 
(16.attēls). Triatel pieslēgums perifērijās (lauku teriorijās) ir salīdzinoši dārgs, jo uzkaita ielādēto 
datu apjomu. Lielākajā daļā teritorijas šī mobilā sakaru operatora pakalpojumi nav pieejami. 
Sakaru operators TRIATEL uz doto brīdi nav izrādījuši interesi tuvākajā laikā uzstādīt teritorijā 
raidītājus. 
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Stabila uztveršanas zona; 
 Uztveršanas zona ar ārējām antenām. 

 

16.attēls. TRIATEL pārklājums Ziemeļlatgalē [www.triatel.lv] 
 
SIA „QWERTY” 
 
Privātais uzņēmējs, kas piedāvā bezvadu tehnoloģijas (radio linki, antenas, ir īrējis līnijas no SIA 
„Lattelecom” un SIA „Telia”. Ienākot tirgū piedāvāja pieslēgt interneta pakalpojumus par 
zemākām cenām. Šīs firmas pakalpojumi ir pieejami Šķilbēnu pagastā. 
 
Mobilo tehnoloģiju izmantošana 
Visplašāk Viļakas novadā izmanto stacionāros telekomunikāciju pakalpojumus, ko novada 
teritorijā nodrošina SIA “Lattelekom”. Novads atrodas SIA “Lattelekom” Tīklu uzturēšanas 
daļas Vidzemes reģiona nodaļas apkalpes teritorijā. Teritoriju šķērso 1 maģistrālās nozīmības 
līnija, optiskā kabeļa līnija daļēji ir izvietota virs zemes, izmantojot augstsprieguma 110 kV 
elektrolīnijas infrastruktūru. Optiskā kabeļa līnijas nodrošina kvalitatīvus interneta pakalpojumus 
Vi ļakas pilsētā un Semenovas ciemā Medņevas pagastā. 
 
Bijušā Balvu rajona teritorijā kopumā izvietotas 32 ATC. Vietējo centrāļu ietilpība, salīdzinot ar 
noslogojumu, vērtējama kā pietiekama. Teritorijā galvenokārt pieejami analogie sakari. To 
kvalitāte Balvu rajona teritorijā vērtējama kā līdzīga citām attālākām lauku teritorijām. 
Ciparu līnijas sakari 2009.gada sākumā ir pieejami Žīguros (bet interneta pieslēgumam ir 
pārslodze, jo Žīguru ciemā dzīvo 91 % no pagasta iedzīvotājiem), Viļakā. Ciparu līnijas 
nodrošina kvalitatīvu DSL pieslēgumu, kas nodrošinās kvalitatīvus interneta pakalpojumus. SIA 
„Lattelekom” tuvāko gadu laikā plāno uzlabot ciparu līniju sakaru pieejamību (t.sk., izmantojot 
arī radio frekvenci, nodrošināt līdz 150 kb datu pārraides ātrumu), tiek plānota arī gaisvadu līniju 
pakāpeniska nomaiņa ar apakšzemes kabeļiem. Taču kompānijai ir jāiegulda lieli līdzekļi, lai 
veiktu šo reorganizāciju un tā notiek ļoti lēni.  
 
Lai nodrošinātu rajona iedzīvotājiem, uzņēmējiem interneta pieejamību, Viļakas novadā ir 
jāizveido datu pārraides tīkls līdz katram rajona pagastam ar ātrumu ne mazāk kā 10mbit/s ar 
iespēju nākotnē šo ātrumu palielināt (optiskā līnija). Varētu izmantot jau esošās (Lattelekom vai 
Latvenergo) optiskās līnijas, kas atrodas Balvos, Viļakā, Tilžā un pagarināt to atzarus līdz 
pārējiem centriem. Tādejādi tiktu nodrošinātas esošās pagastu iedzīvotāju, uzņēmēju vajadzības 
pēc datu sakariem ar domu, ka nākotnē šis vajadzības var pieaugt strauji attīstošos tehnoloģiju 
dēļ.  
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Taču ņemot vērā to, ka optiskā kabeļa ierīkošana visā novada izmaksā ļoti dārgi un apjoma ziņā 
(potenciālo pakalpojuma lietotāju) ir nebūtiski, tad nav citas alternatīvas kā bezvadu 
tehnoloģijas. Mobilo tehnoloģiju piedāvājumā pašvaldības un iedzīvotāji varētu skatīties e-pastu 
un pārsūtīt neliela apjoma informāciju. 
 

5. Ūdenssaimniecība 
Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi ir pieejami Viļakas pilsētā, Kupravas, Semenovas, 
Rekovas, Šķilbanu, Upītes, Borisovas un Žīguru ciemos. Žīguru ciemā ūdensapgādes 
pakalpojumus nodrošina SIA „Žīguru namsaimnieks”, Viļakas pilsētā – SIA „Vi ļakas 
namsaimnieks”. Susāju pagastā visi iedzīvotāji dzīvo viensētās, tāpēc netiek nodrošināta un nav 
nepieciešamība pēc centralizēta ūdenssaimniecības sistēmas: ūdens apgādes un kanalizācijas. 
 
Kopš 2009.gada Viļakas pilsētā īsteno projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā”. 2011.gada 
jūlij ā noslēdzās projekta 1.kārta. Projekta ietvaros tika izrakta jauna aka, nomainīts ūdensvads no 
Balvu akas līdz Garnizona ielai, uzbūvēts pašteces kanalizācijas vads pa Garnizona ielu no 
Sporta līdz Abrenes ielai, un pa Sporta ielu atjaunots kanalizācijas vads līdz pirmskolas izglītības 
iestādei. Uzbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) ar jaudu 240 m2 dienā, t.sk. 
jauna dienesta ēka un jauna priekšattīrīšanas ēka. Divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas 
(KSS). 2011.gadā turpinās projekta 2.kārtas īstenošana. Otrās kārtas rezultātā tiks izbūvēti jauni 
ūdensapgādes tīkli 2,1 km garumā (Skolas, Zemnieku, Tautas, Dzirnavu, Liepnas un Baznīcas 
ielas). Jauna kanalizācijas tīklu būvniecība – 985 m (Dzirnavu, Zemnieku un Baznīcas iela). 
Jauna kanalizācijas spiedvadu būvniecība 205 m garumā no Tautas līdz Garnizona ielai. 
Kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Tautas ielā. Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 3,8 
km garumā (Abrenes, Tautas, Liepnas, Eržepoles, Skolas, Pils, Garnizona un Sporta ielas). Pēc 
projekta realizēšanas ūdensapgāde būs pieejama 49 % iedzīvotāju, kanalizācija – 46 %.  
 
Žīguru ūdenssaimniecības (ūdensapgādes un kanalizācijas) infrastruktūra ir nolietojusies un ir 
nepieciešama tās rekonstrukcija, 2011.gadā ir uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Žīguru pagasta Žīguru ciemā” realizēšana. Pēc projekta realizēšanas ūdensapgāde būs pieejama 
90 % iedzīvotāju, kanalizācija – 70 %.  
 
Pārējos ciemos ūdenssaimniecības sektoru apkalpo pagastu komunālās saimniecības 1 līdz 2 
darbinieki. Tās darbību koordinē Viļakas novada Tehniskā nodaļa. Viļakas novada domē ir 
apstiprināti ūdenssaimniecības tarifi katram pagastam. Atbildīgais komunālās saimniecības 
darbinieks nolasa skaitītājus, iesniedz tos novada domē. Novada grāmatvedībā ar speciālas 
programmas palīdzību apstrādā iegūtos datus un izraksta iedzīvotājiem rēķinus. Tos iedzīvotāji 
var maksāt ar pārskaitījumu caur jebkuru banku, maksāt novada kasē vai vietējā pagasta 
pārvaldē. 
 
Kupravas ciemā ir centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēma. Lai uzlabotu 
Kupravas pagasta ūdenssaimniecību. 2011.gada rudenī ir uzsākta apstiprinātā projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstības Kupravas pagasta Kupravas ciemā” realizēšana. Projekta laikā 
veiks esošo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju. Pēc projekta realizēšanas 
ūdensapgāde būs pieejama 82,3 % iedzīvotāju, kanalizācijas pakalpojumi – 82,3 %. 
 
Semenovas ciema iedzīvotājiem ir pieejama centralizēta ūdens apgāde un kanalizācija. 
2010.gada rudenī uzsāka būvniecības darbus projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas 
pagasta Semenovas ciemā”, l īdz 2011.gada beigām plāno realizēt ūdenssaimniecības projektu.  
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Projekta rezultātā ir izbūvētas jaunas  notekūdeņu attīrīšanas ietaises BIO -50, izbūvētas jaunas 
KSS ar dažādām jaudām, lai nodrošinātu visu posmu  kvalitatīvu darbību, rekonstruēti 
kanalizācijas un ūdensvadu tīklu posmi. Pēc projekta realizēšanas ūdensapgāde būs pieejama 95 
% iedzīvotāju, kanalizācijas pakalpojumi – 95 %. Šobrīd pakalpojums ir pieejams 68 % 
iedzīvotāju. 
 
Centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas trijos lielākajos Šķilbēnu pagasta 
ciemos: Rekovā, Šķilbanos un Upītē. Visas iekārtas un aprīkojums ir fiziski un morāli 
nolietojušies. Rekovas ciema teritorijā centralizētai ūdens apgādei tiek izmantota pie Rekovas 
vidusskolas esošais urbums - apgādā skolu, daudzdzīvokļu māju un atsevišķas privātmājas), kā 
arī aka ~300 m uz Z no skolas akas - apgādā divas daudzdzīvokļu mājas, sociālās aprūpes māju 
un atsevišķas privātmājas.  
 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā NAI) atrodas pie vidusskolas. NAI jauda 11 000 
m3 gadā ( 30,14 m3/diennaktī), notekūdeņi tiek novadīti grāvī, kas tālāk saistīts ar Rikas upīti. 
Notekūdeņi centralizēti tiek savākti tikai no skolas un blakusesošās daudzdzīvokļu mājas. 
Attīrīšanas iekārtas ir novecojušas un notekūdeni netiek attīrīti pietiekamā kvalitātē. Pārējā ciema 
teritorijā notekūdeņu jautājums tiek risināts individuāli – pamatā tās ir izsūknējamas krājbedres.  
Šķilbanu ciema teritorijā ūdensapgāde un kanalizācija pilnībā tiek risināta privāti. Centralizēti 
ūdens tiek nodrošināts abām „Līvānu tipa” māju grupām un atsevišķām savrupmājām. 
Ūdensapgādei ir pieejamas divas artēziskās akas. Pēc provizoriskā ziņām, ūdens patēriņa apjomi 
ir mazāk par 10 m3 diennaktī. Notekūdeņi pamatā tiek uzkrāti izsūknējamās krājbedrēs.  
 
Upītes ciema ūdensapgādei tiek izmantota 2 artēziskās akas. Centralizēti ūdens tiek nodrošināts 
lielākai daļai ciema teritorijas (t.sk Upītes pamatskola, 2 daudzdzīvokļu mājas, ‘Līvānu tipa” 
māju grupa, veikals). Lokāla apgāde ir kultūras nama ēkai. Ciematā ir izbūvēti notekūdeņu 
savākšanas tīkli un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas praktiski 
nefunkcionē. Ņemot vērā nelielos notekūdeņu apjomus, esošā situācija vērtējama kā 
apmierinoša, taču nākotnē attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija ir ievērtēta kā viens no vajadzīgajiem 
pasākumiem ūdenssaimniecības attīstībā.  
 
2011.gada rudenī ir uzsākta tehniskā projekta izstrāde „Ūdenssaimniecības attīstībai Šķilbēnu 
pagasta Rekovas ciemā”. Tiek plānots, ka būvniecības darbi ūdenssaimniecībā Šķilbēnu pagasta 
Rekovas ciemā uzsāksies 2012.gada pavasarī. Pēc projekta īstenošanas iedzīvotāju īpatsvars, 
kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi 
un atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi būs pieejami 179 iedzīvotāji jeb 86 
% ciema iedzīvotājiem.  
 
2011.gadā ir izstrādāts projekta pieteikums ūdenssaimniecības attīstībai Šķilbēnu pagasta 
Šķilbanu ciemā. Projekta apstiprināšanas un realizēšanas gadījumā ūdensapgāde būs pieejama 95 
% iedzīvotāju, kanalizācijas pakalpojumus – 100 %. 
 
Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumu ir pieejami Borisovas ciemā, Vecumu pagastā un 
Mežvidu pamatskolā, Vecumu pagastā. Borisovas ciemā pie ūdensvada pieslēgtas daudzdzīvokļu 
mājas, pasta māja, bijušās saimniecības kantora māja, pašvaldības māja, Tautas nams un visas 
Līvānu mājas. 2009. – 2010.gadā, apgūstot paredzēto valsts dotāciju novadu veidojošām 
pašvaldībām, Borisovas ciemā īstenoja ūdenssaimniecības attīstības projektu: veica ūdenstorņa 
remontdarbus, rekonstruēja vienu NAI Borisovas ciemā, uzbūvēja Aizupes NAI, veica 
kanalizācijas notekūdeņu trases nomaiņu un jaunu trašu būvniecību. 
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6. Siltumapgāde 
 
Vi ļakas novadā ir pieejama daļēja centralizētas siltumapgādes sistēma. Centralizēta sistēma ir 
nodrošināta Viļakas pilsētā, Kupravas un Žīguru ciemos. Centralizēta autonomā siltumapgādes 
sistēma ir nodrošināta pašvaldības ēkām Viļakā, Šķilbēnu, Medņevas un Vecumu pagastos. 
Ņemot vērā Susāju pagastā specifiku – dzīvošanu viensētās, pagastā netiek nodrošināta 
centralizēta apkure. Visa novada teritorijā kā kurināmo izmanto malku. 
 
Kupravas ciemā ir nodrošināta centralizēta siltumapgāde. To saņem daudzdzīvokļu mājas, skola, 
pasts un feldšerpunkts, pagasta pārvalde. Kupravas katlu māja atrodas starp skolu un pagasta 
padomi Rūpnīcas ielā 3. 2010.gadā veica siltumtrašu rekonstrukciju. 
 
Semenovas ciemā centralizēta siltumapgāde ir tikai kultūras namam un pagasta padomes ēkai. 
Pārējās Semenovas ciema sabiedriskās ēkas un mājas siltumapgādi nodrošina ar autonomu 
apkuri, tai skaitā arī trīs daudzdzīvokļu mājas.   
 
Borisovas ciemā nav centrālās apkures sistēmas. Pagastā esošās pašvaldības ēkas nodrošinātas ar 
individuālo apkuri: pagasta ēka, Tautas nams. Mežvidu pamatskolā pagraba telpā uzstādīti divi 
katli, kas nodrošina siltumu visai ēkai. Borisovas ciemā katlu māja apkalpo 18.dzīvokļu māju un 
nodota lietošanā mājas iemītniekiem. 8.dzīvokļu mājas iedzīvotāji pagrabā uzstādīja mazu 
apkures katlu un nodrošina sevi ar siltumu. Līvānu tipa mājas nodrošinātas katra ar savu 
centralizētu apkuri. Dažas lauku sētas arī pamazām būvē centrālās apkures sistēmas, bet pārsvarā 
laukos dominē krāsns apkure. 
 
Šķilbēnu pagastā pārvalde nodrošina pašvaldības iestāžu (skolas, pirmsskolas izglītības iestāde, 
sociālās aprūpes centrs u.c. ) apkuri. Pagasta teritorijā nav organizētas centralizēta siltumapgāde 
izņemot vienu daudzdzīvokļu māja Rekovā, kura ir pieslēgta pie Rekavas vidusskolas katlu 
mājas un kurai tiek nodrošina siltā ūdens padeve, šajā mājā ir uzstādīti ūdens skaitītāji.  Visās 
individuālās un daudzdzīvokļu mājas ar krāšņu apkure, kurināmajam tiek izmantota malka. 
Četrās daudzdzīvokļu mājās paralēli darbojas arī centrālā apkure (lokāls apkures katls konkrētās 
mājas siltumapgādei).  
 
Centralizēti siltumapgāde Viļakas pilsētā ir nodrošināta ~ 19 % iedzīvotāju. Pašvaldība 
nodrošina daudzdzīvokļu māju un pašvaldības iestāžu apkuri. Uzņēmuma SIA „Viļakas 
namsaimnieks” pārziņā atrodas 4 katlu mājas, no tām divas (Sporta ielā 4 un Eržepoles ielā 64) 
nodrošina daudzdzīvokļu māju apkuri. Siltumtīklu garums Eržepoles ielā sastāda 200 m, Sporta 
ielā – 500 m. Siltumtīkli izbūvēti 1985. g., tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, taču 
kopumā siltumtīklu infrastruktūra vērtējama kā nolietojusies un nākotnē ir nepieciešama gan 
tīklu, gan apkures katlu nomaiņa. Pašvaldības  pārziņā  ir lokālā katlumājas Pils ielā (apkurina 
novada domes ēku) un Abrenes ielā (nodrošina Viļakas Valsts ģimnāzijas apkuri), kā arī LR 
Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes katlu māja Garnizona ielā 19 un SIA „Daiļrade Koks” 
katlu māja.  Lokāla apkure tiek nodrošināta arī citām iestādēm (poliklīnika, slimnīca). 
Vienģimeņu  dzīvojamajā sektora apkure tiek organizēta individuāli.  
 
Žīguru pagasta teritorijā centralizēta siltumapgāde tiek nodrošināta Žīguru ciemata 
daudzdzīvokļu mājās, kā arī bērnudārzam, kultūras namam un SIA „Žīguru MRS” biroja telpām. 
Lokāli apkure tiek nodrošināta skolai. Pārējā pagasta teritorijā siltumapgāde tiek organizēta 
individuāli.  
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Siltumapgādes tīkli ir novecojuši visā novada teritorijā un ir nepieciešama to rekonstrukcija. 
Izstrādājot projektus, tiek plānoti rekonstrukcijas darbi esošo trašu teritorijās. Ņemot vērā apbūvi 
Vi ļakas novadā un sociāli ekonomisko situāciju, centralizēti risinājumi siltumapgādes jomā 
tuvākajos gados novada teritorijā netiek plānoti. 
 

7.Elektro apgāde 
Vi ļakas novada teritorija atrodas AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu rajonā. 
Vi ļakas novadu ar elektroenerģiju nodrošina pa 20 Kv un 0,4 Kv elektropārvades līnijām. 
Novadu teritoriju šķērso augstsprieguma 110 kV līnijas. Lielākajās apdzīvotās vietās (pagastu 
centros) transformatori ir noslogoti uz pilnu jaudu. Liels daudzums gaisvada līniju apgrūtina 
lauksaimniecības darbus zemniekiem. Pašreizējais elektroapgādes tīklu izvietojums un pieejamās 
jaudas nodrošina esošo elektroenerģijas patērētāju pieprasījumu un neierobežo jaunu pieslēgumu 
veidošanu. VAS „Latvenergo” piederošie vidējā sprieguma (20kV) elektriskie tīkli un 
transformatoru apakšstacijas (20/4,4 kV) patreiz optimāli aptver Viļakas pilsētu un ir ar 
pietiekamu rezervi, lai vajadzības gadījumā, pēc elektroenerģijas lietotāju iesniegumiem ierīkotu 
nepieciešamos pieslēgumus. Jaunu tīklu izbūve vai esošo rekonstrukcija netiek prognozēta. Tiek 
paredzēts tikai esošo tīklu un transformatoru punktu uzturēšanas remonts.  
 
Katru gadu AS „Sadales tīkls” veic elektrolīniju rekonstrukcijas darbus. AS „Sadales tīkls” 
Ziemeļaustrumu reģionā Viļakas novadā ieplānotie rekonstrukcijas darbi 2011.gadā ir šādos 
objektos: 
20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3115 F-1 Kozīne, Vecumu pag., Viļakas novads; 
0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3222 F-1, F-2, F-4, F-5 Ciemats-2, Žīguru pag., Viļakas 
novads; 
20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3127 F-2 Gusakova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads; 
0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3200 F-6, F-7 Sporta iela, Viļaka, Viļakas novads; 
20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3265 F-1 Darbnīcas, Medņevas pag., Viļakas novads; 
20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3201 F-7 Ciemats-1, Žīguru pag., Viļakas novads. 
AS „Sadales tīkls” informāciju par rekonstrukcijas darbiem turpmākajiem gadiem par 2012. – 
2017.gadu izsniegs tekošā gada sākumā pēc pašvaldības pieprasījuma. 
 
 
Vi ļakā un arī novada teritorijā lietainos, vējainos, sniegotos laika apstākļos elektro apgāde ir 
nestabila, bieži pārtrūkst elektrība (uz dažām sekundēm), kas dara kaitējumu datoriem un 
datortīkla aparatūrai. 
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III T ūrisma resursi 
Tūrisma pakalpojumus Viļakā sniedz Viļakas muzejs. Biedrība “RTFM” ir dibināta 2010.gada 
25.janvārī, reģistrēta Egļevā, Susāju pagastā. Viens no biedrības dabības mērķiem ir veicināt 
tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē, t.sk. Viļakas novadā. Arī biedrības „Atvase”, kas darbojas 
Šķilbēnu pagastā viens no mērķiem ir veicināt sporta un tūrisma attīstību, kā arī aktīvās atpūtas 
organizēšanu laukos, pilnveidojot ar to saistītos pakalpojumus un sekmēt kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu. 
Naktsmītņu pakalpojumi Viļakas novadā ir apmierinoši. Ir iespējams izguldīt nelielas ceļotāju 
grupas līdz 10 – 15 cilvēkiem, lielākas grupas var izguldīt tikai Viduču pamatskolā. Lielākas 
grupas par 25 cilvēkiem var izguldīt tikai uz matračiem. Ir pieejams naktsmītņu nodrošinājums 
individuāliem ceļotājiem ar iespēju baudīt mieru, klusumu, svaigu gaisu un dabu (12.tabula). 
 

12.tabula Naktsmītņu piedāvājums novadā.[Vi ļakas novada dome] 
Nosaukums Kontakti Apraksts 

Balkanu kalni 

Dabas parks “Balkanu kalni”Šķilbēnu 
pagasts,  
Kontaktpersona: Vija Kuļša 
Mob.t. 29132664 

6 gultas vietas, 4 papildus gultas vietas, iespēja 
nakšņot uz matračiem 10 personām, virtuve, WC, 
duša; 
telts vietas, treileru vietas, ugunskura vieta, elektrības 
pieslēgums, āra virtuve, veļas mašīna; 
peldēšana dīķī. 

Medņeva 

Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs 
“Medņeva”, c. Semenova, Medņevas 
pagasts 
Kontaktpersona: Biruta Nagle 
mob.t. 28342834 

1.stāva īre semināriem, pasākumiem ir 15,00 Ls, ja 
izmanto saunu 25,00 Ls un ja vēlas nakšņot, tad visa 
mājiņas īre -35,00 Ls. Ja vēlēsies tikai nakšņot, tad 
izmaksas ir sākot no 5,00 Ls. Cena atkarīga no tā, cik 
daudz pakalpojumus vēlēsies izmantot. 

Mežābeles, 
brīvdienu māja 

Egļeva, Susāju pagasts, atjaunotā, pirms 
kara būvētā Egļevas mežziņa Kārļa Dzērves 
dienesta māja. 
Kontakti 29243878 

5 gultas vietas, ekskursijas mežā, iespēja iepazīties ar 
materiāliem, kas raksturo mežsaimniecību. 

Rekavas 
vidusskolas 
internāts 

Rekova, Šķilbēnu pagasts,  
Kontaktpersona: skolas direktors Pēteris 
Vancāns, mob.t. 26423700  

Gultas vietas līdz 15 cilvēkiem. Nodrošina ēdināšanu. 

Stārķi, viesu 
nams 

Susāju pagasts, Vēdenieši, t. 29116971, 
29183299 
 

5 gultas vietas, kamīnzāle, pirts, telšu un ugunskura 
vietas  

Viduču 
pamatskolas 
internāts 

Viduču pamatskola, c. Semenova, 
Medņevas pagasts 
Kontaktpersona: Ināra Sokirka 
Mob.t. 26559817  

25 gultasvietas 
Nodrošina ēdināšanu. 

Viesu nams 
Vi ļakā 

Vi ļaka, Balvu iela 2, t. 64563137, mob.t. 
29472955 

16 vietas: 3 divvietīgie, 1 četrvietīgs, 2 trīsvietīgie 
numuri.  
Nodrošina ēdināšanu. 
 
 

Zivsalas, viesu 
nams (lauku 
tūrismā 
izmantojamā 
māja) 

Vecumu pag. Ezermala, tālr. 26399514, 
22330887 

12 gultasvietas, satelīts, 
konferenču zāle, banketzāle (50-65 cilvēkiem), 
virtuve ar aprīkojumu, pirts, melnā pirts, grils, 
uguskura vieta, 
Sporta laukumi: badmintons, basketbols, velosipēdu 
un laivu noma. 
Ekskursijas (latviešu, krievu un angļu valodās) 
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Vi ļakas novadā ir pieejami tr īs tūrisma maršruti:  
1)Atklājot kultūras mantojumu Viļakas novadā 
Apskates objekti: Susāju pagasts Vēršukalna muzejs; Viļaka: Viļakas muzejs, bijušais kapucīnu 
klosteris, Viļakas pareizticīgo baznīca, Marienhauzenas pilsdrupas uz salas Viļakas ezerā, 
Vi ļakas muižas dārzs, Viļakas muižas apbūve pie Viļakas Valsts ģimnāzijas, Borisova (Vecumu 
pagasts) – Viļakas muižas ēkas, Viļaka (Viļakas luterāņu un Romas katoļu baznīcas, koka 
apbūve – Viļakas Sociālais aprūpes centrs), Balkanu kalni – bijusī Kangaru skola, kas pārbūvēta 
kā viesu nams ar piemiņas stūrīti Balkanu kalnu dibinātājiem un senlietu kolekciju, Balkanu 
kalnos izveidotas arī trīs dabas takas, kurās var aplūkot koka skulptūras; Šķilbēnu ciems 
(Šķilbēnu muiža (privātīpašums), Šķilbēnu muižas koku aleja, Rekovas ciems (Šķilbēnu Romas 
katoļu baznīcas (vecā un jaunā), Rekavas vidusskolas un Maizes muzejs, bijusī Šķilbēnu 
pagastmāja – jaunuzceltais Šķilbēnu tautas nams, Upītes ciems – folkloras mantojuma saglabātāji 
Upītes kultūrvēstures muzejs, novadnieka, dzejnieka, vēsturnieka Ontona Slišāna dzimtā vieta. 
2) Sakrālais tūrisma maršruts Viļakas novadā 
Apskates objekti: Kupravas Romas katoļu baznīca - Viļakas pareizticīgo baznīca - Viļakas 
luterāņu baznīca - Viļakas Romas katoļu baznīca - Šķilbēnu pareizticīgo baznīca - Šķilbēnu 
Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca (jaunā un vecā), ir iespēja maršrutā iekļaut arī krucifiksu 
apskati. Viļakas novadā ir 46 krucifiksi. 
3) Dabas takas Viļakas novadā 
Apskates objekti: Viļakas ezers, Žīguru pagastā: Žīguri, Posolnīcas, Simonskijs ozols, Liepnas 
upes ieleja, Lielā kapu priede, āpšu alas, Cirnavas kara kapi, Annas Āzes meža ekspozīcija 
Žīguros, Kangaru kalni  (Medņevas pagastā) augstākā vieta Ziemeļlatgalē, dabas parks „Balkanu 
kalni” Šķilbēnu pagastā, Stiglovas grava Šķilbēnu pagastā 
 
Populārākie tūrisma apskates objekti Viļakas novadā ir: 
1) Ekskursija pa Viļakas pilsētu, iepazīstot kultūrvēsturisko mantojumu, t.sk. baznīcas, 

Marienhauzenas muižas apbūvi. 
2) Stiglovas gravas (Natura 2000 teritorija, ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas 

piemineklis „Stiglovas atsegumi”) dabas taka 2,5 km garā posmā ir izteikti stāvas nogāzes, 
redzami balto un brūni sārto devona smilšakmeņu atsegumi, alas, lielais Stiglovas akmens 
un sastopama liela augu daudzveidība. 

3) Dabas parks „Balkanu kalni” ir ainaviski skaista vieta ar izteiktu reljefu. 3 ekskursiju takas 
atklāj interesantākos dabas objektus. Visas takas aizved pie dziļas ielejas, kur kā vēsta 
leģenda ir  nogrimusi baznīca. Parka teritorijā ir apskatāmas koka un akmens skulptūras – te 
var sastapt ziloni, vilku un Latvijā lielāko paceplīti. Katrā gadalaikā parks izceļas ar savu 
krāsu gammu, jo te ir aplūkojami dažādu sugu un šķirņu koki, kuri nebeidz pārsteigt ar 
krāšņo un mainīgo lapojumu. Garšaugu dārzā parka apmeklētāji iepazīst aromātu pasauli, ir 
iespēja nobaudīt. 

4) kultūrvēstures muzejā „V ēršukalns”, kas ir izveidots bijušā saimnieka Staņislava Barkāna 
mājā Susāju pagasta „Svilpovā”. Ikviens interesents ir gaidīts „Vēršukalnā” ne tikai, lai 
iepazītos ar senlietu kolekciju, bet arī, lai piedalītos maizes tapšanas brīnumā. 

5) Senlietu kolekcija “Cīrulīši”, ko izveidojis Dzintars Dvinskis, kurš regulāri organizē retro 
motociklu salidojumu. 

6) mežzines Annas Āzes izveidotā meža ekspozīcija par meža bagātībām, dzīvniekiem, medību 
tradīcijām un senajiem meža darbarīkiem. Ekspozīcija veidota vairāk nekā 20 gadus, kopš 
1992.gada. Izveidoti stendi ar fotogrāfij ām, kas pastāsta mums par meža darbiem un meža 
tehniku daudzu gadu garumā. 

7) Kangaru kalni augstākā vieta Ziemeļlatgalē, kas atrodas Medņevas pagastā. 
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IV Finanšu resursi, investīciju projekti 
Vi ļakas novadā aktīvi norit būvniecības projekti. Pašvaldība īsteno ES atbalstītos projektus. 
2010.gadā noslēdzās divu projektu īstenošana, 2011.gada pirmajā pusē noslēdzās astoņu projektu 
īstenošana. 2011.gadā turpinās 28 projektu realizācija. 

Vi ļakas novada Būvvalde ir izveidota 2009.gada 29.decembrī, kas pakalpojumus sniedz Viļakas 
un Baltinavas pašvaldībai, iedzīvotājiem, uzņēmējiem un NVO. Viļakas novada Būvvalde 
2010.gadā izsniedz sešus aktus par ēku pieņemšanu eksplutācijā, t.sk. vienu pašvaldības ēku un 
piecas privātpersonu un juridisku personu īpašumus (17.attēls). 2010.gadā ir izsniegti  divi akti 
par ēku nodošanu eksplutācijā. 2010.gadā izsniegts viens būves nojaukšanas uzdevums.  

 

17.attēls. Viļakas novada būvvaldes iesniegtie dokumenti. [Viļakas novada Būvvalde] 
 
Būvvatļaujas ir izsniegti 19 projektiem 2010.gadā un tik pat daudz ir izsniegtas arī 2011.gada 
pirmajā pusgadā. Plānošanas arhitektūras uzdevumi ir izsniegti 28 projektiem 2010.gadā un tik 
pat daudz ir izsniegti arī 2011.gada pirmajā pusgadā. Tas norāda, ka Viļakas novadā notiek un 
turpinās būvniecības projekti. Kopā pašvaldībai Būvvalde 2010.gadā ir izsniegusi 21 dokumenti, 
VAS – 5 un privātājām vai juridiskām personām – 30 (13.tabula). 
 
13.tabula. Izsniegto aktu un atļauju sadalījums. [Viļakas novada Būvvalde] 

  2010     2011     

  Pašvaldība  Valsts 

Privāti, 
juridiskas 
personas Pašvaldība  Valsts 

Privāti, 
juridiskas 
personas 

Akti par eksplutāciju 1 0 5 1 0 1 

Būves nojaukšanas uzdevumi 0 0 1 0 0 0 

Izsniegtas būvatļaujas 5 2 12 4 4 15 

Izsniegti APU 15 3 12 12 0 16 

  21 5 30       
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Investīcīju un būvniecības projektu attīstība7 gadiem 
 
Vi ļakas pilsētas teritorija p ēc 7 gadiem  
 

• asfaltētas, apgaismotas ielas, sakārtoti gājēju celiņi, 
• rekonstruēti ūdensvadi 
• atjaunotas savrupmājas 
• restaurētas baznīcas 
• izremontētas skolas 
• moderna bibliotēka 
• sakopts skvērs 
• degvielas stacijas uzpildes ierīkošana 
• sabiedriskās toletes rekonstrukcija 
• autoserviss 
• tīrs ezers, labiekārtota ezera apkārtne. 
• sakārtotākā un mājīgākā mazpilsēta ES Austrumu pierobežā 

 
 
Žīguru pagasts                         
 

• Ielas 
• Asfaltētas, apgaismotas ielas.   
• Iztīrīti un atjaunoti grāvji. 
• Apgāde ar tīru dzeramo ūdeni 
• Attīrīšanas iekārtu ierīkošana  
• Ūdens trases rekonstrukcija – jauni ūdensvadi 
• Siltumapgāde – 1. Katlu mājas rekonstrukcija. 
• Skaidu angāra nojumes uzbūve. 
• Siltumtrašu maiņa, jaunu traššu izbūve  
• Teritorijas labiekārtošana 
• Skvēra labiekārtošana. 
• Bērnu spēļu un atpūtas laukumu ierīkošana 
• Publiskās tualetes celtniecība  
• Sporta laukums 

 
• Nepieciešamie jaunie sabiedriskie objekti 
• Kafejnīca – bārs Žīguru centrā. 
• Kapliča  
• Atjaunota estrāde  
• Rekonstruēt skvēru  
• Uzbūvēt tualeti  
• Dīķi. 
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Medņevas pagasts 
• rekonstruēts ūdensvads 
• rekonstruēta kanalizācija 
• Stadiona rekonstrukcija  
• Asfaltētas, apgaismotas ielas, sakārtoti gājēju celiņi, 
• bērnu rotaļu laukumu izveide un labiekārtošana 
• Semenovas ciemā esošo dzīvojamo apbūves teritoriju neliela paplašināšana, ņemot vērā 

veco cilvēku vēlmi pārcelties tuvāk centram; 
• Esošo ražošanas objektu teritoriju intensīva un racionāla izmantošana, rekultivējot 

degradētās teritorijas. 
 
Vecumu pagasts     

• Sporta un atpūtas komplekss 
• Kafejnīca  
• Skata laukumi 
• Hidrotehniskās būves - dīķi 
• Ceļu infrastruktūras attīstības jomā galvenā nozīme ir pašvaldības ceļu uzturēšanai un 

kvalitātes uzlabošanai . Ceļa posmā Vecumi – Upmala pirmā kārtā un valsts nozīmes ceļa 
Vi ļaka – Borisova, ja iespējams līdz Lavošnieku robežsardzes nodaļai melnā seguma 
uzlikšana .  

 
Šķilbēnu pagasts 

• kapu kapličas celtniecība 
• rekonstruēts ūdensvads, sakārtota kanalizācijas sistēma 
• hidrotehniskā būves - dīķi 
• rekonstruēti ceļi  

 
Kupravas pagasts 

• Zivju audzētavas būvniecība  
• Hidrotehniskās būves – dīķi 
• rekonstruēti ūdensvadi 
• rekonstruēti ceļi un ielas 

 
Susāju pagasts 

• Hidrotehniskās būves - dīķi 
• Rekonstruēti ceļi  
• Rekonstruētas ielas 
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V Cilv ēka labklāj ība 

1. Nodarbinātība 
 
Vi ļakas novadā, tāpat kā Latgales reģionā viena no lielākajām problēmām ir augstais bezdarba 
līmenis.  
Vi ļakas novadā kopš 2000.gadu sākuma (2001.gadā bezdarba līmenis 18,4 %, 2002.gadā – 16,9 
%, 2003.gadā 17,8 %, 2005.gadā 16,89 %, 2008.gadā 12,40 %, 2010.gadā 21,60 %) līdz 
2011.gadam nemainīgi saglabājās augsts bezdarba līmenis, kas 1,5 1īdz 2,5 reizes pārsniedz 
bezdarba līmeni valstī.  
 

 

18.attēls. Bezdarba līmenis Viļakas novadā. [NVA] 
 

Analizējot bezdarba līmeni Viļakas novadu veidojošajos pagastos, nemainīgi pēdējo desmit gadu 
laikā (no 2001.gada līdz 2010.gada) augstākais bezdarba līmenis ir reģistrēts Susāju pagastā un 
Vecumu pagastā. Susāju pagastā 2001.gadā bezdarba līmenis bija 21,4 %, 2004.gadā 23,6 %, 
2006.gada 22,5 %, Vecumu pagastā 2001.gadā 27,4 %, 2004.gadā 24,0 %, 2006.gada 22,6 %. 
Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts Šķilbēnu pagastā 2001.gadā 12,9 %, 2004.gadā 11,1 %, 
2006.gada 11,4 % un Žīguru pagastā 2001.gadā 14,0 %, 2004.gadā 16 %, 2006.gada 16,9 %. 
 
14.tabula. Bezdarba līmenis Viļakas novadā pēc administratīvajām vienībām. [NVA Balvu filiāle 
- Viļaka] 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Vi ļakas pilsētā  20,60 19,50 17,80 16,00 15,85 15,80 14,30 
Medņevas 
pagasts  16,50 19,20 19,40 18,20 16,77 16,70 12,00 
Susāju pagasts 21,40 20,00 23,00 23,60 22,52 22,50 18,00 
Šķilbēnu pagasts 12,90 10,20 10,50 11,10 11,39 11,40 11,90 
Vecumu pagasts 27,40 23,60 27,40 24,00 22,61 22,60 21,40 
Žīguru pagasts 14,00 11,20 13,60 16,00 16,87 16,90 14,60 
Vidēji  18,40 16,90 17,80 17,20 16,89 16,80 14,80 
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Darba atrašanas iespējas novadā negatīvi ietekmē zemā uzņēmējdarbības intensitāte (darba 
vietas), zemā infrastruktūras attīstība un mobilitātes iespējas. Bezdarbnieku skaits krietni 
pārsniedz darba piedāvājumu skaitu. Īstenojot darba tirgus politikas pasākumos, Nodarbinātības 
valsts aģentūras pasākumi ir mērķēti uz bezdarbnieku prasmju un kvalifikācijas pilnveidošanu, 
zemāka darba ražīguma kompensēšanu, un pasākumi, kuru mērķis ir mazināt krīzes izraisītās 
nelabvēlīgās sociālās sekas vai mazināt bezdarba strauji pieaugumu. 
 
NVA 2010.gadā īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos bija iesaistīti 334 Viļakas 
novada iedzīvotāji. Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma „Izveidotas darba vietas 
„Pasākumu noteiktām personu grupām” ietvaros (subsidētā nodarbinātība invalīdiem, 
pirmspensijas vecuma, vientuļajiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem) – 15 cilvēki; 296 
bezdarbniekiem tika izveidotas 6 mēnešu darba vietas pasākumā „Darba praktizēšana 
pašvaldībās ar stipendiju”; septiņiem jauniešiem izveidotas jauniešu darba prakses. Pasākumā 
„Apmācības bezdarba riskam pakļautajiem strādājošajiem (Nepilnu darba laiku strādājošajiem)” 
iesaistījās 13 personas; „Mūžizglītības pasākumi (apmācības) nodarbinātām personām” piedalījās 
3 nodarbinātās personas.  
 
 
15.tabula. Bezdarbnieku sadalījums pa problēmgrupām uz 01.01.2011. [NVA] 

  no tiem 
 Bezdarbnieku 

skaits 
Siev. Invalīdi Jaunieši 

vecuma 
no 15 
līdz 17 
gadiem 

Jaunieši 
vecumā 
no 18 
līdz 24 
gadiem 

Ilgstošie 
bez-
darbnieki 

Personas 
pēc 
ieslodzījuma 

Persona pēc 
bērna 
kopšanas 
atvaļinājuma 

Pirmspensijas 
vecuma 
sievietes 

Pirmspe
nsijas 
vecuma 
vīrieši 

Vi ļakas 
novads 

899 420 56 2 129 459 4 14 48 54 

 
Bezdarbnieku sadalījumā pa problēmgrupām Viļakas novadā visvairāk ir sieviešu – 420. 
Sieviešu bezdarbnieču skaits ir palielinājies par 1,1 - 1,5 reizēm, salīdzinot 2007.gadā sieviešu 
bezdarbnieču skaits bija 274, 2006.gadā – 316, 2005.gadā – 304. Palielinājies ir arī invalīdu 
skaits novadā, 2005.gadā bija 12, 2006.gadā - 18, 2007.gadā - 25, bet uz 01.01.2011. šis skaits ir 
palielinājies 2 reizes – reģistrēti ir 56 invalīdi. Palielinājies ir arī jauniešu bezdarbnieku skaits. 
2005.gadā bija 63, 2006.gadā - 65, 2007.gadā – 50, bet 2011.gadā reģistrēti ir 131 jaunieši 
bezdarbnieki. Viena no lielākajām bezdarbnieku riska grupām ir pirmspensijas vecuma cilvēki, 
uz 01.01.2011. reģistrēti 54 vīrieši un 48 sievietes. Augsts rādītājs ir arī ilgstošo bezdarbnieku 
skaits – 459 personas. Pašvaldības nodarbinātības veicināšanās plānā nav vērojama tendence 
samazināties ilgstošajam bezdarbnieku skaitam, prognoze liecina, ka ilgstošo bezdarbnieku 
skaits palielināsies – 465.  
 
Bezdarba problēma novadā, neapšaubāmi ir saistīta ar uzņēmējdarbības trūkumu. Jauniešiem 
trūkst motivācijas, lai atgrieztos dzimtajā novadā. Novadā ir iespējams izmantot dabas resursus, 
veidojot jaunus uzņēmumus, bet tam, savukārt, ir nepieciešams finansējums, jāpiesaista 
investori. 
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2. Izglītība 
 
Vi ļakas novadā izglītība ir pieejama 3 pirmskolas izglītības iestādēs (Viļakas PII, Medņevas PII 
„Pasaciņa”, Žīguru PII „Lācītis”) , 6 pamatskolās (Kupravas, Mežvidu, Viduču, Viļakas, Upītes, 
Žīguru), Rekavas vidusskolā (t.sk. piedāvājot neklātienes programmu), Viļakas Valsts ģimnāzijā, 
realizētās izglītības programmas (7.pielikums). Novadā darbojas Viļakas Mūzikas un mākslas 
skola, Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, divi bērnu un jauniešu iniciatīvu centri 
Medņevas un Šķilbēnu pagastos. 
 
Vi ļakas novadā 6 mācību iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Darbojās trīs 
pirmskolas izglītības iestādes: Medņevas PII „Pasaciņa”, Viļakas PII un Žīguru PII „Lācītis”. 
Kupravas un Upītes pamatskolās un Rekavas vidusskolā ir akreditētas pirmskolas izglītības 
programmas. Pirmskolas programmās 2010./2011.m.g. mācījās 180 audzēkņi. Salīdzinot ar 
2009./2010.m.g., izglītojamo skaits pirmskolās samazinājās par 8 izglītojamajiem. 
 
Vērtējot bērnu dzimstības rādītājus no 2005. līdz 2011.gadam prognozējam bērnu skaitu 
tuvākajos trīs gados, audzēkņu skaits samazināsies par 26 bērniem, skatīt salīdzinājumu 
16.tabula. 

 
16.tabula. Esošais audzēkņu skaits PII un prognozējamais skaits PII. [IKS nodaļa] 

Izglītības iestāde 
Audzēkņu skaits 
kopā 2010./2011.mg. 

Audzēkņu skaita prognoze 
dzimuši no 2005.g. līdz 
2011.g. 

Medņevas PII 52 43 
Vi ļakas PII 64 51 
Žīguru PII 32 27 
Rekavas vidusskola 13 13 
Kupravas pamatskola 12 8 
Upītes pamatskola 7 19 

 
 
 
Kopējais skolēnu skaits Viļakas novada vispārizglītojošās skolās 2010./2011.m.g. bija 681 
skolēns. Desmit gadu periodā no 2000.gada līdz 2011.gadam skolēnu skaits ir samazinājies par 
417 audzēkņiem.  
 
Visstraujākais skolēnu skaita samazinājums bija no 2006. līdz 2008.gadam, skaits samazinājās 
par 76 audzēkņiem. Pēdējos gados skolēnu skaits samazinās līdz 40 audzēkņiem viena mācību 
gada laikā. Prognoze nākamajiem trim mācību gadiem no 2011.gada līdz 2014.gadam liecina, ka 
skolēnu skaits samazināsies nedaudz un saglabāsies 2010./2011.m.g. (19.attēls). 
 



 

41 

 

2011 - 2017 Vi ļakas novada attīstības programma 

 
19.attēls. Skolēnu skaits Viļakas novada vispārizglītojošās skolās. [IKS nodaļa] 

 
Mācību gaita laikā ir novērojama skolēnu skaita izmaiņa, vienā klasē skolēnu skaits samazinās, 
citās palielinās, izmaiņas svārstās no +13 līdz – 18 skolēniem (17 tabula).  
 
17.tabula. Izglītojamo skaita salīdzinājums Viļakas novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 
(2009./2010.m.g. 31.maijs un 2010./2011.m.g. 1.septembris) [IKS nodaļa] 

Mācību  
gads 

 1.
kl. 

2.
kl. 

3.
kl. 

4.
kl. 

Ko
pā 
1.4.
kl. 

5.
kl. 

6.
kl. 

7.
kl. 

8.
kl. 

9.
kl. 

Ko
pā 
5.-
9. 
kl. 

Ko
pā  
1.-
9.k
l. 

10.
kl. 

11.
kl. 

12.
kl. 

Ko
pā 
10.
-
12. 
kl. 

Ko
pā  

 
2009./20
10.m.g. 
31.maijs 

 6
0 

63 58 61 24
2 

59 66 63 53 63 30
4 

54
6 

47 37 59 14
3 

68
9 

2010./20
11.m.g. 
1.septem
bris 

Vispārizg
lītojošā 
skola 

5
6 

55 65 57 23
3 

61 60 66 65 52 30
4 

53
7 

37 
 

46 
 

37 
 

12
0 

65
7 
 

Neklātien
es 
program
ma 

            16 4 4 24 24 

Kopā  5
6 

55 65 57 23
3 

61 60 66 65 52 30
4 

53
7 

53  50  41  14
4 

68
1 

Izmaiņas   - 
4 

- 
8 

+ 
7 

- 
4 

- 
9 

+ 
2 

- 
6 

+ 
3 

+ 
12 

-
11 

0 - 
9 

+ 
6 

+ 
13 

- 
18 

+1 - 8 

 
Uzsākot 2010./2011.m.g. 2.semestri, nedaudz mainījās izglītojamo skaits novada izglītības 
iestādēs. Izglītojamo skaits palielinājās par 2. 
 
Vi ļakas Mūzikas un mākslas skolā 2010./2011.m.g. mācījās 127 audzēkņi, kuri zināšanas apguva 
9 izglītības programmās. 2010.gadā absolvēja 16 audzēkņi. Vi ļakas Mūzikas un mākslas skola 
pastāvēšanas laikā ir mainījusi nosaukumu. Mūzikas skola pastāv no 1957.gada, uz 2010.gada 
31.maiju skolu ir pabeiguši 435 audzēkņi, uz 2011.gada 31.maiju - 449 audzēkņi. Kā 
profesionālā ievirzes skola – Viļakas Mūzikas un mākslas skola pastāv kopš 2002./2003.gada. 
Kopš 2002./2003.gada 106 audzēkņi ir beiguši Viļakas Mūzikas un mākslas skolu (18.tabula). 
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18.tabula. Izglītojamo skaits Viļakas mūzikas un mākslas skolā. [IKS nodaļa] 

Iestādes 
nosaukums Programmas nosaukums 

Skolēnu skaits 
2010./2011.m.g. 

Absolventu 
skaits 
(2010.gadā) 

Absolventu 
skaits no 
2003.gada 
līdz 
2010.gadam 

Vi ļakas 
mūzikas un 
mākslas 
skola 

Vizuāli plastiskā māksla 23 4 18 
Taustiņ instrumentu spēle - 
Klavierspēle 

47 3 
37 

Taustiņ instrumentu spēle - 
Akordeona spēle 

16 2 
18 

Stīgu instrumentu spēle - 
Vijo ļspēle 

20 1 
14 

Pūšam instrumentu spēle - 
Flautas spēle 

10 1 
3 

Pūšam instrumentu spēle - 
Klarnetes spēle 

1 2 
5 

Pūšam instrumentu spēle - 
Saksofona spēle 

8 2 
9 

Pūšam instrumentu spēle - 
Trompetes spēle 

1 - 
1 

Sitaminstrumentu spēle 1 1 1 

 Kopā: 127 16 106 

 
Vi ļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola šobrīd piedāvā mācīties sešās akreditētāss 
programmās, kas akreditētas uz diviem gadiem no 2010.gada 29.decembra līdz 2012.gada 
29.decembrim. 
Sporta programmas bērni un jaunieši var apgūt Viļakā, Žīguros un Rekovā (Šķilbēnu pagastā). 
Vi ļakā notiek vieglatlētikas, ložu šaušanas un volejbola nodarbības. Rekovā: volejbols un 
Balkanu kalnos – distanču slēpošana. Sporta deju nodarbības apmeklēt iespējams Žīguros, bet 
kopš 2011.gada 1.septembra arī Viļakā. Pirmajā sporta skolas pastāvēšanas gadā (2010./2011. 
m.g.) skolā mācījās 102 audzēkņi. Plānots, ka nākamajā gadā skolēnu skaits palielināsies par 22 
audzēkņiem, skatīt X.tabulu. 
 
19.tabula. Izglītojamo skaits Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā. [IKS nodaļa] 

Iestādes 
nosaukums Programmas nosaukums 

Skolēnu skaits 
2010./2011.m.g. 
uz  01.09. 

Plānotais skolēnu 
skaits  2010./2011.m.g. 
uz  03.01. 

Vi ļakas novada 
Bērnu un 
jaunatnes 
sporta skola 

Sporta dejas 10 V81300 12  
Sporta dejas 20V81300 12  

Vieglatlētika 20V81300 24  

Distanču slēpošana 
20V81300 

20 +8 

Volejbols 20V81300 14 +14 

Ložu šaušana 20V81300 20  

 Kopā:  102 102 + 22 = 124 
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Lielākās novada skolas ir Rekavas vidusskola, kurā 2010/.2011.m.g. mācījās 181 audzēknis, un 
Vi ļakas Valsts ģimnāzijā, kurā 2010/.2011.m.g. mācījās 130 audzēkņi. Lielākā lauku pamatskola 
novadā ir Viduču pamatskolā, tajā 2010/.2011.m.g. mācījās 80 audzēkņi. Mazākās novada skolas 
ir Kupravas un Mežvidu pamatskolas, tajās attiecīgi mācījās tikai 20 un 34 audzēkņi (20.attēls). 
 

 

20.attēls. Izglītojamo skaits 2010./2011.m.g. novada skolās. [IKS nodaļa] 
 
Analizējot dzimstības rādītājus pēc dzimšanas gadiem, prognozējam, ka laika posmā 2011. – 
2015.gadam Viļakas novada varēs nokomplektēt 4 -5 klases (ar astoņiem skolēniem katrā klasē), 
bet pēc 2015.gada bērnu dzimstība 2009.gadā un 2010.gadā norāda, ka būs problēmas ar 1.klases 
nokomplektēšanu (21.attēls). 
 

 
21.attēls Topošo pirmklasnieku prognoze. [IKS nodaļa] 
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Vi ļakas novadā izglītības iestādēs strādā 146 pedagogi. Vecumā līdz 30 gadiem ir tikai 4 % 
pedagogi no kopējā pedagogu skaita, 25 % pedagogi ir vecumā no 31 – 39 gadiem, 36 % 
pedagogi ir vecumā no 40 – 49 gadiem, 31 % pedagogi ir vecumā 50 – 59 gadiem, pensijas 
vecumā ir 4 % pedagogi. Viļakas novadā ir pietiekošs mācību personāla skaits. Izglītības 
iestādēm ir jāņem vērā, ka 31 % pedagogu ir pirmspensijas vecumā, bet tā kā pensionēšanās 
vecums valstī tiek pagarināts, skolotāju darba prakse arī pagarināsies (20.tabula). 
 

20.tabula. Skolotāju vecuma struktūra Viļakas novada skolās 2010./2011.m.g. [IKS nodaļa] 

Iestādes nosaukums 

Vecuma sadalījums 

Kopā 
Līdz  
30 31-39 40-49 50-59 60+ 

Rekavas vidusskola 1 5 11 8 2 27 
Vi ļakas Valsts ģimnāzija - 3 10 6 1 20 
Vi ļakas pamatskola 1 6 5 6 1 19 
Kupravas pamatskola - 3 2 6  11 
Mežvidu pamatskola  3 2 3  8 
Viduču pamatskola 1 5 5 5 - 16 
Upītes pamatskola  2 5 3 2 12 
Žīguru pamatskola - 5 6 3 - 14 
Vi ļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 2   3  5 
Vi ļakas Mūzikas un mākslas 
skola 1 4 7 2  14 
Kopā 6 36 53 45 6 146 
% 4 25 36 31 4 100 

 
 
Vi ļakas novada audzēkņi novērtē augstākās izglītības nepieciešamību turpmākās profesijas 
apguvē. Iegūstot atestātu par vidējo izglītību, 64 % no 12. klašu absolventiem, kuri skolu pabeidz 
2010.gada jūnijā turpina mācīties augstskolā. Turpināt studijas augstskolā izvēlējās 59 % 
Rekavas vidusskolas absolventi un 67,5 % Viļakas Valsts ģimnāzijas absolventi. No kopējā 
skaita 18 % absolventu studijas turpina koledžās un 5 % profesionālajās skolās, 3 % mācās citās 
skolās. 
 
Vi ļakas novadā 2010./2011.m.g. tika pieteiktas 98 interešu izglītības programmas, tika 
apstiprinātas 64 interešu izglītības programmas. Darbojās 2 kori, 7 tautu deju kolektīvi, 4  vokāli 
instrumentālie mūzikas kolektīvi, 8 mazie mūzikas kolektīvi, 2 folkloras kopas, 8 teātra mākslas 
kolektīvi, 3 mākslas pulciņi, 15 sporta programmas, 2 mazpulki, 9 vides pulciņi, 1 pūtēju 
orķestris un 1 datorgrafikas, animācijas filmu veidošanas pulciņš (8.pielikums).  
 
 
Novada izglītojamie aktīvi piedalījušies novada, starpnovadu, reģiona un valsts mācību 
olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos (arī starptautiskajos). Mācību priekšmetu olimpiāžu 
un konkursu, sporta laureātu, viņu vecāku un skolotāju godināšana notika 2011.gada 18.maijā. 
 
 
 
 
 



 

45 

 

2011 - 2017 Vi ļakas novada attīstības programma 

21.tabula. Laureātu skaits iestādēs. [IKS nodaļa] 

Izglītības/ kultūras iestāde Laureātu skaits Skolotāju 
konsultantu  

skaits 
Mežvidu pamatskola 3 2 
Medņevas PII 3 2 
Rekavas vidusskola 58 11 
Viduču  pamatskola 27 7 
Vi ļakas KN 1 1 
Vi ļakas Mūzikas un mākslas skola 20 4 
Vi ļakas novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skola 

13 3 

Vi ļakas pamatskola 15 5 
Vi ļakas PII 9 3 
Vi ļakas Valsts ģimnāzija 46 15 
Upītes pamatskola 26 2 
Žīguru KN 7 3 
Žīguru pamatskola 32 9 

 
 
Laika posmā no 2005.gada līdz 2011.gada Viļakas novada izglītības iestādes ir iesaistījušās 74 
projektos. Visaktīvāk projektu īstenošanā iesaistījusies ir Viļakas Valsts ģimnāzija, tā ir 
iesaistījusies 23 projektu realizēšanā. Visvairāk ir realizēti izglītojošie projekti jeb cilvēkresursu 
kapacitātes stiprināšanas pasākumi – 38 % no kopējā realizēto projektu skaita. Šajos projektos 
bija paredzētas šādas aktivitātes: apmācības un stipendijas pedagogiem, jaunu mācību materiālu 
un metožu ieviešana, nometnes, folkloras nometnes, tradicionālās prasmju skolas, turpinās ES 
projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 
īstenošana. 49 novada pedagogi 2010./2011.m.g. iesaistījušies ERAF projektā „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 
 

 

22.attēls. Viļakas novada izglītības iestāžu realizētie projekti pēc projektu veida. [IKS nodaļa] 
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Kopš 2006.gada izveidojusies sadarbība ar Izglītības attīstības centru, īstenojot cilvēkresursu 
kapacitātes un materiāltehniskās bāzes uzlabošanas projektus. Sadarbības projektā „ Mēs savai 
valstij” 2006.gadā ieviesti jauni mācību materiāli un metodes; 2008. un 2009.gadā projekta 
„Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināšanām līdz darbībai” uzdevumi 
bija pilsoniskās izglītības aktualizēšana, līdzdalība metodiskā materiāla sagatavošanā un 
aprobācijā. Projektā „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” 2010. un 2011.gadā iesaistījās Viļakas 
Valsts ģimnāzijas un Viļakas pamatskolas apvienotā komanda, ieguva zināšanas par attīstības jeb 
globālo izglītību. 
 
Infrastruktūras projekti jeb 31 % ir vērsti skolas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, veiktas 
skolu fasādes rekonstrukcijas, jumtu un iekštelpu rekonstrukcijai, renovēti sporta laukumu, 
izveidīti bērnu rotaļu laukumi, ierīkotā IKT infrastruktūra.  
 
Materiālās bāzes uzlabošana sastāda 23 %. Skolas ir uzlabojuša materiāltehnisko bāzi, 
iegādājoties aprīkojumu, mācību līdzekļus un metodiskos materiālus. Divi lielākie projekti 
materiālās bāzes uzlabošanā tiek īstenoti Rekavas vidusskolā un Viļakas Valsts ģimnāzijā. ERAF 
finansējumu saņēma projekti „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Rekavas vidusskolā” un „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Viļakas Valsts ģimnāzija”. 
 
Sociālās palīdzības un integrācijas projekti ir realizēti 8 % apjomā. Sociāli projekti ir vērsti 
labdarības popularizēšanai Medņevas PII „Pasaciņa” projekts „Prieku dvēselei un sirdij”, kurā 
iegādāties papīru un materiālus apsveikumu pagatavošanai un sniedza labdarības koncertus, 
Vi ļakas PII projekts „Iededz katrā sirdī liesmiņu”, izgatavoja apsveikumus un sniedza labdarības 
koncertus Viļakas sociālajā aprūpes centrā, pilsētas pensionāriem un iestādes atbalstītājiem. 
Vi ļakā 2007. – 2010.gadā īstenots integrācijas projekts „Čigānu (romu) bērns skolā”, lai 
veicinātu mazākumtautības skolēnu aktivizēšana izglītības iegūšanai.  
 
Neformālā izglītība un tālākizglītība ir realizēta Viļakas Valsts ģimnāzijā. Ir noorganizēti pieci 
kursi sadarbībā ar sadarbības partneriem (22.tabula). 
 
22.tabula. Realizētā neformālā izglītība Viļakas Valsts ģimnāzijā. [IKS nodaļa] 

N.p.k. Kursu  
nosaukums 
 

Sadarbības partneri 
 

1. Angļu valoda 
pieaugušajiem 

Valodu mācību centrs; Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu 
attīstības  centrs;  Viļakas Valsts ģimnāzija 

2. Valsts valoda 
krievvalodīgajiem 

Balvu tālākizglītības centrs; Nodarbinātības dienests  

3.  Autovadītāju kursi 
B, C kategorija 

Gulbenes autoapmācības centrs; Autoapmācības centrs 
„Vikingi”  

4. Datorkursi 
pieaugušajiem 

Balvu tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības  centrs; 
Nodarbinātības dienests 

5. Sanitārās normas 
izglītības iestādēs 

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa 
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Izglītības iestāžu esošā un plānotā infrastruktūra (23.tabulā). 
 
 
23.tabula. Viļakas novada izglītības iestāžu esošā un plānotā infrastruktūra. [IKS nodaļa] 

Iestāde Nodota 
ekspluatācijā: 

Esošā infrastrukt ūra Plānotā infrastrukt ūra 

Rekavas 
vidusskola 

 Skolas ēka, internāts, sporta 
laukums, sporta zāle 
Labiekārtoti ķīmijas, 
matemātikas, fizikas, bioloģijas 
kabineti 
Datori: 4-skolotāju dat.,11-
dat.klasē; 
Portatīvie datori: 4-skolotāju 
dat.(4-projekta dat.), 20-
skolēnu datori (20-projekta 
dat.) 

Rekonstrukcija internāta 
sanitārajam mezglam. 
Rekonstrukcija skolas ēkai. 
15 datorus datorklasē un  1 
datoru skolotājiem, 1 
stacionārs projektors 
datorkabinetā 
Datorprogrammu licences. 
Mācību materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana 

Vi ļakas 
Valsts 
ģimnāzija 

 Skolas ēka, sporta zāle 
 
Labiekārtoti ķīmijas, 
matemātikas, fizikas, bioloģijas 
kabineti 
 
Datori: 11-skolotāju dat.,17-
dat.klasē; 
Portatīvie datori: 9-skolotāju 
dat. (4-projekta dat.), 20-
skolēnu datori (20-projekta 
dat.) 

Stadiona būvniecība 
Rekonstruēt skolas jumtu, 
aktu zāli, 1., 2., 3.stāva 
gaiteņus, ēdnīcas 
rekonstrukcija 
Apkārtnes uzlabošana 
Pagrabtelpu rekonstrukcija, 
lai izveidotu jauniešu centru 
Vi ļakā 
Mācību materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana  
Datorprogrammu licences 
Jaudīgāku interneta 
pieslēgumu. 

Kupravas 
pamatskola 

1978. Skolas ēka, sporta zāle, sporta 
laukums 
Datori: 10-dat.klasē, 1-
skolotāju dat. 

Materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana, jānomaina 
esošie vecie datori. 
 

Mežvidu 
pamatskola 

 Skolas ēka, internāts 
Dators: 8-dat.klasē, 2-skolotāju 
dat. 

Mācību materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana  

Viduču 
pamatskola 

 Skolas ēka, sporta zāle, sporta 
laukums 
Dators: 10-dat.klasē, 6-
skolotāju dat. 

Datorprogrammu licences 
Piedalās "Izglītības iestāžu 
informatizācija" projektā, 
paredzēti datori skolniekiem 

Vi ļakas 
pamatskola 

 Skolas ēka 
Dators: 12-skolotāju dat. 

Datortehniku skolotājiem un 
skolēniem. 
Piedalās "Izglītības iestāžu 
informatizācija" projektā, 
paredzēti datori skolniekiem 

Upītes 
pamatskola 

 Skolas ēka, sporta zāle, sporta 
laukums 

Piedalās "Izglītības iestāžu 
informatizācija" projektā, 
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Dators: 9-dat. klasē, 3-
skolotāju 

paredzēti datori skolniekiem 

Žīguru 
pamatskola 

 Skolas ēka, sporta laukums 
Datori: 5-skolotāju dat., 9-
dat.klasē, 3-skol.kabinetos, 2-
pagarinās dienas grupā 

Sporta zāles būvniecība 
Piedalās "Izglītības iestāžu 
informatizācija" projektā, 
paredzēti datori skolniekiem 

Mūzikas un 
mākslas 
skola 

 Īrē telpas Viļakas pamatskolā 
Datori: 3 skolotāju 

Datora iegade ar printeri, 
pūšamo un sitamo 
instrumentu klases 
aprīkošana ar atbilstu skaņas 
izolāciju. Skolotāju istabas 
un direktora kabineta 
izveidošana. 

Vi ļakas 
novada 
Bērnu un 
jaunatnes 
porta skola 

 Īrē telpas no Viļakas Valsts 
ģimnāzijas 
Datori: 2 skolotāju 

Trenažieru iegāde 
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3. Neformālā izglītība bērniem un jauniešiem 
 
Neformālo izglītību jauniešiem ir iespējams iegūt apmeklējot Bērnu un jauniešu centru 
„Zvaniņi” Šķilbēnu pagastā un Bērnu un jauniešu iniciatīvu centru „Sauleszieds” Medņevas 
pagastā. 
 
Kopš 2007.gada decembra Šķilbēnu pagastā darbojas Bērnu un jauniešu centrs „Zvaniņi”, kuru 
apmeklē pagastā un tuvākajā teritorijā dzīvojošie bērni un jaunieši. Centrs tika iekārtots ar mērķi 
aktivizēt lauku jauniešus, veicināt tālākizglītību, dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Pašvaldība algo vienu darbinieku, kurš koordinē centra darbu, arī turpmāk pašvaldība saglabās šo 
štata vietu, jo, lai centrs darbotos ir nepieciešams viens galvenais koordinators. Pulciņu vadīšana 
šobrīd un arī turpmāk notiek uz brīvprātības principā, mācīšanās vienam no otra. 
Pašvaldība sedz elektrības, apkures izdevumus, centra uzdevums ir pašiem piesaistīt 
finansējumu, rakstot projektus, aktivitātēm un inventāram.  
 
Centra darbības laikā jaunieši ir papildinājuši zināšanas angļu valodā, apguvuši ģitāras spēli, 
uzstājušies skolā, pagastā, kā arī vairākos ārpus pagasta rīkotajos pasākumos. Ir notikušas 
dažādas diskusijas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. Jaunieši ir piedalījušies centra 
labiekārtošanā, iemācījušies filmēt ar videokameru un nofilmējuši savas aktivitātes. 
 
Pateicoties atbalstītiem projektiem, centram ir iegādāts aprīkojums: mēbeles, videokamera, 
datori, ģitāras, radiomikrofoni, CD atskaņotājs, pastiprinātājs, tenisa galdi, novusa galdi, galda 
spēļu komplekti. 
 
Pateicoties projektā piedāvātajām iespējām, bērni un jaunieši ir kļuvuši aktīvāki – paši organizē 
un vada pasākumus pagastā. Ir noorganizētas vairākas jauniešu centra apkārtnes un arī pagasta 
teritorijas labiekārtošanas talkas. Jauniešu centra apmeklētāji var darboties ar datoriem, izmantot 
galda spēles, apgūt prasmes un piedalīties konkursā „Jaunais DJ”. Divas reizes nedēļā (skolas 
laikā no septembra līdz jūnijam) bērni no 3-18 gadiem var apmeklēt deju un ritmikas nodarbības. 
Reizi nedēļā jauniešu centra apmeklētājiem ir iespēja kopīgi skatīties filmas. Vienreiz nedēļā 
notiek tautu deju nodarbība. Centra apmeklētājiem ir iespēja pagatavot dekorācijas un piedalīties 
svētku organizēšanā. Tā kā centra telpas ir nelielas, tad centrs sadarbojās ar Rekavas vidusskolu 
un sporta aktivitātēm izmanto sporta namu. Kopš 2011.gada marta centrs sadarbojas ar Šķilbēnu 
pagasta kultūras centru „Rekova”, lai lielākos kultūras pasākumus rīkotu jaunajā kultūras zālē. 
Centrā darbojas mūzikas grupa, ģitāristu ansamblis un vokāli instrumentālais jauniešu 
liturģiskais ansamblis, kas organizē jauniešiem dievkalpojumus baznīcā.  
 
Medņevas jauniešu iniciatīvas centrs „Sauleszieds” izveidots 2008.gada septembrī ar Bērnu un 
ģimenes lietu ministrijas atbalstu un Medņevas pagasta padomes atbalstu. Realizējot projektu, 
tika izremontētas telpas un aprīkotas ar nepieciešamo aprīkojumu, lai bērni un jaunieši varētu 
centrā ierasties un pavadīt savu brīvo laiku. 
 
Jauniešu centrs sadarbojas ar Viduču pamatskolu, Tautas namu, jauniešu iniciatīvu centru 
„Zvaniņi”, jauniešu biedrību „Paspārne”. Jauniešiem tiek organizēti tematiski pasākumi, 
piemēram, gadskārtu svinēšana tradicionālā stilā, Lāčplēša dienai veltīts pasākums ar sacensībām 
dažādu prasmju demonstrēšanā, līgavu kleitu parāde, sieviešu dienas pasākumi, kuros uzstājas 
tikai vīrieši, orientēšanās sacensības. Medņevas jauniešu centrs 2010.gadā noorganizēja pirmos 
novada sporta svētkus. Tiek rīkotas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, rīkoti tematiski 
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konkursi- zīmējumu, jaunāko klašu bērniem, vecāko klašu skolēniem erudīcijas konkursi, kur 
jādemonstrē dažādas tematikas zināšanas, prasmju un iemaņu prasmes. 
2010.gada nogalē tika realizēts Hipotēku bankas atbalstītais projekts „Pulkā nāc, darīt sāc”, kura 
laikā četrās Adventes svētdienās mācījāmies gatavot Adventes vainagus, Ziemassvētku 
apsveikumus, rotas un cepām piparkūkas. Darbnīcās piedalījās visi interesenti. 2011.gadā 
pavasarī realizēja LEADER projektu „Trenažieru iegāde jauniešu iniciatīvu centra „Sauleszieds” 
kapacitātes stiprināšanai” par kopējo summu 3024,79Ls. 
 
24.tabula. Viļakas novada iniciatīvu jauniešu centros esošā un plānotā infrastruktūra. [IKS 
nodaļa] 

Iestāde Centrs 
izveidots 

Esošā infrastrukt ūra Plānotā infrastrukt ūra 

Bērnu un jauniešu 
centrs „Zvaniņi” 

2007.gadā Telpas, sadarbība ar 
Rekavas vidusskolu un 
kultūras namu 
Aprīkojums 

Iegādāties aprīkojumu, 
lai dažādotu aktivitātes 
jauniešiem; piesaistīt 
projektu finansējumu 
pasākumu un aktivitāšu 
organizēšanai 

Bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centrs 
„Sauleszieds” 

 Telpas, sadarbība ar 
Viduču pamatskolu un 
tautas namu 
Aprīkojums, izveidotā 
trenažieru zāle 

Rekonstruēt jauniešu 
biedrības telpas, 
iegādāties aprīkojumu, 
lai dažādotu aktivitātes 
jauniešiem; piesaistīt 
projektu finansējumu 
pasākumu un aktivitāšu 
organizēšanai 

Topošais jauniešu 
centrs Viļakā 

Plānots 
2011.gada 
4.ceturksnis 

Telpas, kurām 
nepieciešama 
rekonstrukcija 

Rekonstruēt telpas. 
Iegādāties mēbeles un 
aprīkojumu 
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4. Kultūrvide 
 
Vi ļakas novads ir kultūrvēstures novads. Te saglabā un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālo 
kultūras mantojumu: dziedāt prasmi, dejot prasmi un senās amatu prasmes (maizes cepšana, 
aušana u.c.). Kopš 2005.gada novada teritorijā katru gadu organizē meistardarbnīcas dziedāšanā, 
vijoļspēlē, ermoņiku spēlē, dejošanā, maizes cepšanā un aušanā.  
 
Vēsturiski izveidojies, ka novada iedzīvotāji pieder trim lielākajām kristīgajām konfesijām – 
Romas katoļiem, pareizticīgajiem un luterāņiem. Unikāla novada kultūrvēstures ainavas 
sastāvdaļa ir 46 ceļmalu koka krucifiksi. Tie simbolizē cilvēku katoļticību, garīgo un vēsturisko 
mantojumu. Te ir saglabājusies sena tradīcija – iedzīvotāji uz lūgšanās pulcējās pie krucifiksiem. 
Īpašs ir maija mēnesis, kad pie krucifiksiem lūdzas un dzied Dievmātes Jaunavas Marijas godam. 
Novadā ir saglabājusies psalmu dziedāšanas tradīcija novembra mēnesī un pavadot aizgājušos 
tuviniekus. 
 
Vi ļakas novadā darbojās 6 kultūras (tautas) nami: Medņevas tautas nams, Šķilbēnu pagasta 
kultūras centrs „Rekova”, Upītes tautas nams, Borisovas tautas nams, Viļakas kultūras nams un 
Žīguru kultūras nams. Novadā viens speciālists – kultūras metodiķis atbild par kultūras nozari 
novadā un organizē vienotu tās darbību un attīstību. 
 

25.tabula. Viļakas novada kultūras iestāžu esošā un plānotā infrastruktūra. [IKS nodaļa] 

Iestāde Nodota 
ekspluatācijā 

Esošā infrastrukt ūra Plānotā 
infrastrukt ūra 

Medņevas tautas nams 1996.gads Lielā zāle ~ 240 vietas Nepieciešama piebūve 
sanitārajam mezglam 
un garderobei 
apmeklētājiem; 
Skaņas un gaismas 
aparatūra; 
Tautu tērpi un tērpi 
kolektīviem 

Šķilbēnu pagasta 
kultūras centrs „Rekova” 

2011.gads Lielā zāle ~ 150 - 200 
vietas 
 

Nama 2.kārtas 
rekonstrukcija (telpas 
bibliotēkai, 
konferenču/izstāžu 
zāle); 
Tautu tērpi un tērpi 
kolektīviem 

Upītes tautas nams 1961.gads Lielā zāle ~ 100 vietas 
Priekštelpa – 
meistardarbnīcu norises 
vieta 

Pilnīga ēkas 
rekonstrukcija;  
Tautu tērpi kolektīviem 

Borisovas tautas nams 1730.gads, 
Marienhauzenas 
muižas ēka, 
20.gs.v. 

Lielā zāle ~ 120 vietas 
Estrādes mājiņa 

Tautu tērpi un tērpi 
kolektīviem 
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pārbūvēta, 
pielāgota 
kultūras 
vajadzībām 

Vi ļakas kultūras nams 
(nams celts uz 
Marienhauzenas muišas 
ēkas pamatiem. Namā 
bijis zirgu stallis, 
aizsargu nams, meža 
skola, pielāgotas telpas 
kultūras darba 
vajadzībām) 

20.gs.s. 
pielāgotas 
telpas kultūrai 

Lielā zāle ~ 250 vietas 
Spoguļzāle ~ 50 vietas 
 

Tautu tērpi un tērpi 
kolektīviem 

Žīguru kultūras nams 1968.gads Lielā zāle ~ 300 vietas 
Mazā zāle ~ 100 vietas 
Zaļā zāle ~ 80 vietas 

Skaņas un gaismas 
aparatūra; 
Tautu tērpi un tērpi 
kolektīviem 

Susāju pagastā – 
kultūrvēstures muzejs 
„V ēršukalns” 

20.gs. vidus 
posma 
zemnieku sēta 

Zāle ~ 60 vietas 
Brīvdabas estrāde ~ 
300 vietas 

Jumta nomaiņa muzeja 
ēkai 

 
Brīvdabas estrādes ir Viļakā, Borisovā, Žīguros, Balkanu kalnos (Šķilbēnu pagastā), Vēršukalnā 
(Susāju pagastā), Kupravā (pie pagasta pārvaldes). Kultūras pasākumus organizē arī parkā pie 
Upītes tautas nama, laukumā pie Medņevas pagasta pārvaldes Semenovas ciemā, sporta nams 
Rekovā (300-400 vietas) un Rekavas vidusskolas ēdamzāle (100-150 vietas). 
 
Vi ļakas novads ir dziedošais pagasts. Te darbojās 7 folkloras kopas, 6 etnogrāfiskie ansambļi; 12 
vokālie ansambļi; 1 koris Rekovā un 1 koris Viļakas Valsts ģimnāzijā, 2 kapelās, 5 mūzikas 
grupas un 1 orķestris. 
 
Vi ļakas novadā pieaugušie dejo 3 deju kolektīvos Rekovā, Viļakā un Žīguros, 4 jauniešu deju 
kolektīvos Rekovā, Upītē, Viļakā un apvienotajā Vecumu un Žīguru kolektīvā un 9 Viļakas 
novada skolu deju kolektīvos (8.pielikums). 
 
Teātra tradīcija tiek turpināta 6 dramatiskajos kolektīvos Kupravas, Medņevas, Šķilbēnu, Žīguru 
pagastos un Viļakas pilsētā. 
 
Kupravas pagastā ir divi kolektīvi: Kupravas etnogrāfiskais ansamblis un bērnu vokāli 
instrumentālais ansamblis „Strautiņš”.  
Kupravas etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1986. gada oktobrī. To dibinājušas toreizējās 
Kupravas vidusskolas skolotājas Anna Gabrāne un Antonija Brice. Kopš 2011.gada ansambli 
vada Sandra Andrejeva. Gandrīz neviens pagasta kultūras pasākums nenotiek bez ansambļa 
līdzdalības. Ansamblis dzied garo bolsu, tolku bolsu un gonu bolsu dziesmas. Dzied arī saļmes 
un garīgās dziesmas. Koncertējis ne tikai bijušajā Balvu rajona teritorijā, bet arī Rīgā festivālos 
„Baltica”, Latviešu biedrības namā, kultūras namā „Ziemeļblāzma”, Ludzā, Rēzeknē, Jelgavā, 
Ogrē, Jaunlaicenē, Murmastienē, Vilcē, Viļānos. 
Kupravas pagastā darbojas bērnu vokāli instrumentālais ansamblis „Strautiņš”. Tā vadītāja Ņina 
Baikova ar muzicēšanu spēj aizraut ikvienu bērnu. Ansamblī muzicē visi Kupravas pamatskolas 
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bērni un turpina muzicēt arī pēc pamatskolas beigšanas. Ir bērni un jaunieši, kas ansamblī ir 
spēlējuši visus mūzikas instrumentus.  
 
Medņevas pagastā ir aktīva kultūras dzīve. Medņevā sievas dzied Medņevas etnogrāfiskajā 
ansamblī, kas dibināts 1987.gadā, to vada Natālija Smuška. Medņevas etnogrāfiskais ansamblis 
dzied talku un kāzu balsis, dažādas sadzīves dziesmas, garīgās dziesmas. Medņevas ansamblis 
bijis lūgts viesis daudzos tradicionālās kultūras pasākumos, piedalījos sešos starptautiskos 
folkloras festivālos "Baltica”. Medņevas etnogrāfiskajā ansamblis 2003.gadā saņēma Lielo 
folkloras balvu. 2008.gadā ansamblim iznāca trešā audio kasete un izdeva grāmatu „Medņevas 
dziedātājas”, kas ir veltījums Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim. 
 
Vidējās paaudzes Medņevas pagasta vīri un sievas dzied folkloras kopā „Egle”, kas dibināta 
2008.gadā un to vada Ināra Sokirka. „Egle” īsajā pastāvēšanas laikā sevi ir pieteikusi spēcīgi, jo 
2010.gadā ir saņēmuši folkloras balvu par izciliem sasniegumiem sava novada tradicionālās 
dziedāšanas apguvē un 2011.gada pavasarī Luksemburgā snieguši pirmos koncertus, 
nodibinājuši sadarbību ar latviešu folkloras kopu „Dzērves” Luksemburgā. Puiši muzicē 
ansamblī „Medņevas puikas”, kas pastāv vairāk kā 30 gadus, tā sastāvs mainās, bet nemainās 
cilvēku mīlestība uz ansambļa muzicēšanas stilu, ir gaidīti muzikanti ikvienos pagasta svētkos. 
Dejot prasmi māca Anita Šmuška, vadot Viduču pamatskolas deju kolektīvus, kā arī deju 
skolotājas vadībā ir iespējams iemācīties senās dejas (krakovjaks, padespaņi, plauktiņpolka un 
citas dejas).  
 
Šķilbēnu pagastam ir savs pūtēju orķestris, 3 vokālie ansambļi (jauniešu baznīcas ansamblis, 
baznīcas koris, Rekavas vidusskolas skolotāju ansamblis).  Dziedāt prasme iemūžināta filmā 
„Dziedošais pagasts” un aprakstīta Andas Beitānes grāmatā „V ēlīnās izcelsmes vokālā 
daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā”. Dejot mīļotāji ir apvienojušies 3 kolektīvos, te dejo 
tautiskās dejas, līnijdejas un ritmiku. Iecīnītas un pazīstamas ir 36 gadus vecā mūzikas grupa 
„Karburators” un pirms diviem gadiem dibinātā jauniešu grupa „Napruots”. 
 
Vi ļakā pusotrs simts pašdarbnieku piedalās deju kopā „Dēka”, jauniešu deju kolektīvā 
„Dēkaiņi”, dramatiskajā kopā „Babušoks”, sieviešu vokālajā ansamblī „Cansone”, bērnu 
vokālajos ansambļos „Pogas” un „Podziņas”, bērnu literāri muzikālajā pulciņā, ģitārspēles 
pulciņā, folkloras kopā “Atzele”, krievu dziesmu ansamblī „Sudaruška” un etnogrāfiskajā 
ansamblī „Abrenīte”, vokāli instrumentālajā ansamblī. Viļakas bibliotēkā iegūstam jaunāko 
informāciju no avīzēm, laikrakstiem un interaktīvajiem medijiem internetā. Viļakas muzejā 
saglabājam kultūrvēsturiskās vērtības. 
 
Borisovā (Vecumu pagastā) ir izveidota meiteņu līnijdeju grupa, mazo bērnu dejotāju grupa, 
jauktais vokālais ansamblis „Atvasara” un jauniešu deju kolektīvs „Jampadracis”. 
 
Žīguru pagastā aktīvi norit kultūras dzīve. Piecpadsmit kolektīvos piedalās vairāk kā 200 
pašdarbnieku. Te darbojas folkloras kopa, kapela „Ilgas”, bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes 
deju kolektīvi, dejo līnijdejas, bērnu vokālais ansamblis „Čiekuriņi”, meiteņu vokālais ansamblis, 
jauktais vokālais ansamblis „Relako”, krievu dziesmu ansamblis , darbojas dramatiskais pulciņš 
un bērnu teātra studija. Sporta deju soļus bērni apgūst Žīguru kultūras nama deju klubā „Silva” 
un ar labiem panākumiem startē sporta deju sacensībās Latvijā. Žīguru kultūras namā notiek 
katoļu baznīcas dievkalpojumi, ko katru nedēļu apmeklē 30 cilvēki. Žīguru kultūras namā notiek, 
Mūzikas un mākslas skolas nodarbības, ko apmeklē 28 dalībnieki. 
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Pasākumi Vi ļakas novadā 
 
Vi ļakas novadā organizē tradicionālos kultūras pasākumus Ziemassvētkos, Lieldienās, Līgo 
dienā, kā arī pasākumus veltītus mātes dienai, ģimenes dienai, Latvijas neatkarības 
pasludināšanai (4.maijā), Lāčplēša dienai (11.novembris) un Latvijas proklamēšanai 
(18.novembrī). Novadā organizē bērnības un pilngadības svētkus. 
 
Kupravas pagastā lielākais kultūras notikums ir Dziesma manai paaudzei. Medņevas pagastā – 
Ermoņiku skaņas, ko organizē kopš 2005.gada, tas pulcē vienkopus ermoņiku spēlmaņus no 
tuvākiem un tālākiem novadiem. Medņevas pagasta kultūras dzīves organizatori izceļas ar 
vienreizēju un neatkārtojamu kultūras pasākumu izveidošanu, oriģinālākie no tiem 2010.gads – 
Kāzu kleitu parāde – „…sanāksim kopā balto plīvuru sniegputeņu svētkos …” , 2011.gadā – 
Katrai pelnrušķītei savu sapņu princi.  
 
Susāju pagastā neatkārtojama un oriģināla tradīcija ir ciemu salidojumi. Kopš 2000.gada katru 
gadu vasarā notiek viena ciema salidojums, kurā satiekas visi bijušie un esošie ciema iedzīvotāji. 
Senlietu kolekciju “Cīrulīši” ir izveidojis Dzintars Dvinskis, kurš regulāri organizē retro 
motociklu salidojumu. Pirmo reizi 2011.gadā retro motociklu salidojums veica motociklu parādi 
no Balviem, turpinot ralliju pa bijušo dzelzceļa līniju: St. Balvi (c. Kubuli) – Vīksna – Kuprava – 
Žīguri – Vecumi. Tradicionāli retro motociklu salidojums noslēdzas Viļakas novada Susāju 
pagasta muzejā „V ēršukalns”. 
 
Šķilbēnu pagastā Rekovā muzikālo grupu salidojums „Asfalts”, Upītē - 2002.gadā Antons 
Slišāns iedibināta vecākā latgaliešu mūzikas un dzejas festivāla „Upītes Uobeļdorzs” tradīciju, 
lai saglabātu un popularizētu latgaliešu valodu, mūziku un dzeju. Jau desmit reizes Upītē ir 
organizēts Kūkovas novadā bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”. 
 
Vecumu pagastā ļaudis iedibina tradīcijas. Borisovas ciemā notika Kokoreviču saiets, kas pulcēja 
bijušos, esošos uzvārda Kokoreviči īpašniekus un viņu atbalstītājus no tuviem un tāliem ciemiem 
un zemēm, tā uzsverot dzimtas nozīmi un saknes, no kurienes esam cēlušies. Notiek arī citu 
ciemu salidojumi. Kapusvētki, lai pieminētu savus aizgājušos tuviniekus, un muzikantu saiets, 
kas pulcē vienkopus muzikantus, lai kopā mācītos priecāties. Borisovas tautas namā notiek 
tradicionālie pasākumi; Valentīndienas dziesmu šovs „Karstās sirdis”, humora šovs pirms 
1.maija svētkiem, bērnības un pilngadības svētki. 
 
Par tradicionāliem Viļakā kļuvuši dziesmu un deju svētki „Skanošā sestdiena”, deju kopu 
sadanči, kultūras nama pašdarbības kolektīvu sezonas sākuma saieti „Rudens sauc kopā”, bērnu 
dziedāšanas svētki „Muzikālie vitamīni”, pavasara Dziesmu kari, dramatisko kolektīvu saieti, 
saimnieku un saimnieču dienas, jauniešu saieti „Nāc, piedalies!”, Lielās Ziemassvētku egles 
iedegšanas svētki, Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes, Viļakas Valsts 
ģimnāzijas pasākums-kinofestivāls „Bronis”, Žetonu vakari Viļakas Valsts ģimnāzijā, bērnu un 
jauniešu radošais festivāls, ikvasaras viesmākslinieku koncerti pilsētas estrādē. 
 
Žīguri lepojas ar ielu svētkiem. Kopš 2004. gada Žīguru pagastā svin ielu svētkus. Katru gadu 
svētkus rīko citai ielai. Svētki jau svinēti Ciemata, Meža, Viļakas, Liepnas, Skolas, Upes un 
Parka ielām. Svētkos privātmāju saimnieki un daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji cienā svētku 
apmeklētājus  ar pašdarinātiem ēdieniem, dzērieniem. Izveido gleznu un rokdarbu izstādes. Visas 
dienas garuma notiek dažādas atrakcijas. Svētku koncertu sniedz Žīguru kultūras nama 
pašdarbnieki. Rekonstruētais Žīguru kultūras nams ir lielākais kultūras nams novadā. Te 
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organizē novada kultūras pasākumus: dziedošo bērnu konkursu Cālis, vokālo ansambļu skates, 
skolu audzēkņu apbalvošanu, teātra salidojumus. 
 
Vi ļakas novadā apmeklētība svārstās no 40 – 60 apmeklētājiem mazākos pasākumos līdz 500 – 
700 apmeklētājiem lielajos pasākumos. Apmeklētākie pasākumi ir „Skanošā sestdiena 2010” – 
700 apmeklētāji, „Up ītes Uobeļdorzs” – 480, „Asfalts” Rekovā – 420. 
 
26.tabula. Pasākumu apmeklētība Viļakas novadā. [Kultūras darbinieku sniegti dati] 

Iestāde Kuprava Medņeva Rekova 
Šķilbēni 

Upīte Borisova Viļaka Žīguri 

Mazākais 
apmeklējumu 
skaits 

40 60 60 40 40 70 50 

Vidējais 
apmeklējumu 
skaits 

50 135 150 - 
250 

80 -150 65 100 -300  70 - 100 

Lielākais 
apmeklējumu 
skaits 

100 270 420 480 150 700 400 

Noorganizēto 
pasākumu 
skaits 
2010.gadā 

12 22 45 15 30 Pasākumi 
kopā ar 
aktivitātēm- 
113 

37 

 
 
Bibliot ēku pakalpojumu raksturojums 
 
Bibliotēku pakalpojumus novadā sniedz: Kupravas, Medņevas, Susāju, Rekavas, Upītes, 
Vecumu, Žīguru un Viļakas bibliotēkās. Lai sakārtotu bibliotēku infrastruktūru, pirmais solis tiek 
sperts 2011.gadā - ir uzsākta piebūves celtniecība pie Susāju bibliotēkas, lai izveidotu vienu 
bibliotēku Viļakas pilsētā, apvienojot Viļakas un Susāju pagasta bibliotēkas. 
 
Pagastu bibliotēkas sniedz bibliotēku lietotājiem kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos 
pakalpojumus, veicina iedzīvotāju izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 
Bibliotēkas ir nodrošinātas ar datoriem un interneta pieslēgumu, pieejamie publiskie interneta 
punkti. 
 
 
Vislielākais lasītāju skaits uz 2011.gada 1.janvāri ir Vi ļakas bibliotēkai, 718 lasītāji. Bibliotēkām 
ir patstāvīgs lasītāju loks, bibliotēkas pakalpojumus izmanto skolēni, pieaugušie un pensionāri. 
Lasītāju skaitu skatīt 23.attēlā. Pēdējos trīs gados, samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās 
arī apmeklētāju skaits bibliotēkās par 10 % - 30 %. 
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23.attēls. Lasītāju skaits Viļakas novada bibliotēkās uz 01.09.2011. [Kultūras darbinieku sniegti 

dati] 
 
Bibliotēkām saglabājās patstāvīgs apmeklētāju skaits, stabils ir arī izsniegumu skaits, t.sk. 
periodikas izdevumu (24.attēls). Novada bibliotēkās 2010.gadā ir abonēti 9 – 25 periodikas 
izdevumi. Visvairāk periodikas izdevumi bija abonēti Vi ļakas bibliotēkā.  
 

 
24.attēls. Apmeklētāju un izsniegumu skaits 2010.gadā novada bibliotēkās. [Kultūras darbinieku 

sniegti dati] 
 
Lielākā daļa bibliotēku ir ierīkotas citu iestāžu ēkās, skolas, pagasta pārvaldes, daudzdzīvokļu 
mājā. Bibliotēkas veic izglītojošo funkciju, ir nozīmīgs atbalsts iedzīvotājiem, kuri mācās, studē, 
kuri vēlas lasīt periodiku, bet nevar atļauties to abonēt. Kā arī iedzīvotājiem ir pieejami publiskie 
interneta punkti. Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve un izsniedzēja, bet pilda socializēšanās 
funkcijas, pateicoties elektroniskajiem medijiem dod iespēju iedzīvotājiem, izmanot i-bankas, 
rakstīt projektu pieteikumus, sazināties ar saviem ārzemēs aizbraukušajiem radiniekiem, uztur 
kontaktus ar ārvalstu draugiem, iegādājās biļetes uz koncertiem un pasākumiem, sazinās ar 
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pasniedzējiem, izstrādā diplomdarbus. Bibliotēkas veic arī kultūrvēsturiskā mantojuma 
apkopošanu par dzimto novadu, ievērojamiem cilvēkiem, kuri cēlušies no novada teritorijas.  
 
27.tabula. Bibliotēku esošā un plānotā infrastruktūra novadā. [Kultūras darbinieku sniegti dati] 

Iestāde Darbojas no: Esošā infrastrukt ūra Plānotā 
infrastrukt ūra 

Veido vienu bibliotēku 
Vi ļakas pilsētā, 
apvienojot Susāju un 
Vi ļakas bibliotēkas 

Plānots nodot 
līdz 2011.gada 
beigām 

Tiek celta piebūve pie 
Susāju bibliotēkas 

 

Kupravas bibliotēka 1953.g.15.nov. Ierīkota 1979.g.celtā 
ēkā 

Materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana. 
Grāmatu fonda 
papildināšana. 

Medņevas bibliotēka  Pielāgotas telpas 
daudzdzīvokļu ēkas 
dzīvokļos 

Materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana. 
Grāmatu fonda 
papildināšana. 

Rekavas bibliotēka  Ierīkota Rekavas 
vidusskolā, nav 
piemērota 
infrastruktūra, šauras 
telpas 

Veicot 2.kārtas 
rekonstrukciju 
jaunuzbūvētajam 
Šķilbēnu pagasta 
kultūras centram 
„Rekova”, ir plānots 
bibliotēku pārvietot tur. 
Materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana. 
Grāmatu fonda 
papildināšana. 

Upītes bibliotēka   Materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana. 
Grāmatu fonda 
papildināšana. 

Vecumu bibliotēka  Ierīkota pagasta 
pārvaldes telpās. 

Materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana. 
Grāmatu fonda 
papildināšana. 

Žīguru bibliotēka 1987.g. PII 
ēkā 

Kopš 2002.gada te 
atrodas Žīguru 
bibliotēka. Telpas 
mājīgas, atbilstošas 
bibliotēkas prasībām.  

Materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana. 
Grāmatu fonda 
papildināšana. 
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Muzeji 
 
Vi ļakas muzejs, kurš iekārtots 1913.g. celtajā katoļu draudzes namā, kurā darbojās izglītības 
biedrība „Zvaigzne”. Skatāmas pastāvīgās ekspozīcijas: 

• Vi ļakas vēsture laikmetu gaitā 
• Bīskapa Kazimira Duļbinska piemiņas istaba 
• Vi ļakas novada darbarīki un sadzīves priekšmeti 
• Vi ļakas pirmās skolas vēstures ainas, mācību piederumi, pirmās grāmatas latviešu valodā 
• Izstāde Livonijas un Marienhauzenas (Viļakas) novada kartes, izdotas 16.-18.gs 

Muzejā ir skatāmas arī mākslinieku Valda Buša, Nikolaja Breikša, Jāņa Jansona un Jāņa Laicāna 
muzejam atdāvinātās gleznas. 
Tajā ir novadpētnieka un mākslinieka Johana Kristofa Broces kolorītie zīmējumi, 1797.gadā 
zīmētās Marienhauzenas pilsdrupas, Marienhauzenas muižas apbūve, celtnes, sadzīves 
piederumi, darba rīki un cilvēki.  
Fotogrāfij ās uz mums noraudzīsies Marienhauzenas muižas grāfiene –Alina Lippe-Lipska, 
Henrihs un Marija Zabello ar dēliem Marijanu un Sigismundu – pēdējiem Marienhauzenas 
muižas grāfiem, muižas ļaudis. Muzeja īpašā aura ir Baltā istaba - veltījums Viļakas garīgās 
dzīves vadītājiem, bet  ļaužu sadzīves un darba rīku telpu rota -  senākie Ziemeļlatgales podnieku 
darbi.  
Kult ūrvēstures muzejs „Vēršukalns” , kas ir izveidots bijušā saimnieka Staņislava Barkāna 
mājā Susāju pagasta „Svilpovā”, kuru Susāju pagasta padome ieguva savā īpašumā 2004.gadā. 
Muzeja komplekss atjaunots atbilstoši 20.gs. vidus posma zemnieku sētai. 2008.gada vasarā pie 
muzeja atklāja izveidoto brīvdabas estrāde ar 300 skatītāju vietām. 2008.gadā pabeigta 
interesanti veidota sēta ap muzeja ēku pagalmu un uzbūvēta jauna drēbju klēts, kuras pirmajā 
stāvā izveidota pastāvīga pagasta rokdarbnieču tekstilizstrādājumu un podnieku darbu 
ekspozīcija. Jumta izbūvē atrodas fotogrāfiju un darbarīku ekspozīcija. Turpinās darbi pie 
kultūrvēstures muzeja „Vēršukalns” pilnveides. Muzejs ir pagasta kultūras centrs. Šeit rīko 
izstādes, vakarēšanas, Ziemassvētkus, rudens izstādes, pensionāru balles, folkloras pasākumus. 
Muzeja lietu krājums veidots no pagasta iedzīvotāju dāvinājumiem un lietām, kas muzeja mājā 
bija saglabājušās.  
 
Rekavas skolas vēstures un senlietu muzejs - Ekspozīcijā skatāmas senlietas, sadzīves 
priekšmeti, starp tiem arī maizes cepšanas piederumi un skolas vēstures materiāli. 
 
Upītes Kultūrvēstures muzejs - atrodas  Upītes ciema Upītes tautas nama ēkā, kura nodota 
ekspluatācijā 1960. gadā kā toreizējā kolhoza "Cīņa" valdes ēka ar klubu 200 vietām. Muzejs 
izveidots 1994. gadā. Tajā eksponēti tautas mūzikas instrumenti, mājamatniecības izstrādājumi 
un dažādi saimniecības priekšmeti – gaismekļi, gludināmās ierīces un citi, kā arī 19.–20. gs. 
fotogrāfijas. Interesentiem tiek organizētas ekskursijas pa Šķilbēnu pagasta kultūrvēsturiskajām 
vietām. 
 
Novadā ir izveidotas 2 privātās kolekcijas. Senlietu kolekciju “Cīrul īši”  ir izveidojis Dzintars 
Dvinskis, kurš regulāri organizē retro motociklu salidojumu. Pirmo reizi 2011.gadā retro 
motociklu salidojums veica motociklu parādi no Balviem, turpinot ralliju pa bijušo dzelzceļa 
līniju: St. Balvi (c. Kubuli) – Vīksna – Kuprava – Žīguri – Vecumi. Tradicionāli retro motociklu 
salidojums noslēdzas Viļakas novada Susāju pagasta muzejā „V ēršukalns”. 
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Unikāla ir mežzines Annas Āzes izveidotā meža ekspozīcija par meža bagātībām, dzīvniekiem, 
medību tradīcijām un senajiem meža darbarīkiem. Ekspozīcija veidota vairāk nekā 20 gadus, 
kopš 1992.gada. Izveidoti stendi ar fotogrāfij ām, kas pastāsta mums par meža darbiem un meža 
tehniku daudzu gadu garumā. Muzejā atrodas A.Āzes pašas veidotie dzīvnieku un putnu 
izbāzeņi. Te ir apskatāmas centīgi savāktās grāmatas, dažādi bukleti par mežiem, un šajā jomā 
izstrādātie maģistra darbi. A.Āzei ir pedagoga talants, viņas sastādītos materiālus par 
dzīvniekiem daudzi Latvijas skolotāji izmanto dabaszinību stundās. A. Āze izdevusi grāmatas. 
2006. gadā Annas Āzes meža muzejs atzīts par ģimenei draudzīgāko atpūtas vietu Latgalē. 
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5. Sporta infrastruktūra novadā 
 
Vi ļakas pilsētā un Šķilbēnu pagastā organizē aktīvu sporta dzīvi novada, starpnovadu un reģionu 
līmenī. Sporta aktivitātes notiek arī pārējos novada pagastos: Vecumu, Kupravas, Medņevas un 
Žīguru pagastos. Sporta dzīvi Šķilbēnu pagastā un Viļakas pilsētā organizē sporta dzīves 
organizatori. 
 
Plānotāka sporta dzīves organizēšana novadā un sportošanas iespēju paplašināšana bērniem un 
jauniešiem notika 2010.gadā, izveidojot Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu.  
Šobrīd sporta skolai ir akreditētas sešas programmas: distanču slēpošana; volejbols, ložu 
šaušana; vieglatlētika un sporta dejas 10 V (vecuma grupai no 4 – 6 gadiem) un 20 V (vecuma 
grupai 7 – 15 gadiem). Programmas ir akreditētas uz diviem gadiem no 2010.gada 29.decembra 
līdz 2012.gada 29.decembrim. 
 
Sporta programmas bērni un jaunieši var apgūt Viļakā, Žīguros un Rekovā (Šķilbēnu pagastā). 
Vi ļakā notiek vieglatlētikas, ložu šaušanas un volejbola nodarbības. Rekovā: volejbols un 
Balkanu kalnos – distanču slēpošana. Sporta deju nodarbības apmeklēt iespējams Žīguros, bet 
kopš 2011.gada 1.septembra arī Viļakā. Pirmajā sporta skolas pastāvēšanas gadā (2010./2011. 
m.g.) skolā mācījās 102 audzēkņi.  
 
Vecumu pagastā organizē pludmales volejbola sacensības. Borisova ir izvēlēta kā starpnovadu 
pludmales volejbola čempionāta posmu vieta. Balvu novada atklātā pludmales volejbola 
čempionāta posmi ir notikuši arī Viļakā. 2010.gadā novadā noorganizēti četras pludmales 
volejbola sacensības (1 notika Šķilbēnu pagastā, 2 – Vecumu pagastā, 1 – Viļakā). Piedalījās 152 
dalībnieki. Šķilbēnu pagasta sieviešu volejbola komanda ir septiņkārtēja Balvu rajona 
čempionāta uzvarētāja. 
 
Otrs iecienītākais vasaras sporta veids ir kross. Sešas sacensības 2010.gadā noorganizētas 
Šķilbēnu pagastā, tajās piedalījās 220 dalībnieki. Katru gadu notiek tradicionālais tautas skrējiens 
„Balkanu apļi” 4.kārtās un noslēdzas ar skrējienu Rekova – Balkani – Rekova. Viļakā 2010.gadā 
notika tradicionālais sporta pasākums „Skrējiens apkārt Viļakas ezeram”, tajās piedalījās 15 
dalībnieki. 
 
Šķilbēnu pagastā notiek sacensības arī riteņbraukšanā, zolītē, zemledus makšķerēšanā, novusā, 
tenisā, dambretē un šahā. Viļakā ir izveidotas trīs futbola komandas, t.sk. pieaugušie, un organizē 
riteņbraukšanas sacensības. Arī Šķilbēnu pagastā popularizē komandu spēli – futbolu, 2010.gadā 
notika futbola turnīrs, kurā piedalījās 5 komandas. Šķilbēnu pagasts kopā ar Rekavas vidusskolu 
regulāri piedalās dažādos republikas līmeņa pasākumos (slēpošanās, skriešanas un 
riteņbraukšanas sacensības). 
 
Kopš 2006.gada pašvaldība uzsāka mērķtiecīgu darbu pie sporta un brīvā laika infrastruktūras 
izveides dabas parkā “Balkani”. Te izveidotas distanču slēpošanas trases, ar katru gadu turpinājās 
slēpošanas trašu pagarināšanas un pārbūves darbi, lielākie pārbūves darbi notika 2009.gadā, tad 
izveidoja 3 km garu slēpošanas trasi, kurai 1 km ir gandrīz līdzens, 1 km ar maziem pauguriņiem 
un 1 km kalnains. Distanču slēpošanas trase ir piemērota ne tikai pagasta vai novada, bet arī 
Latgales reģiona un valsts mēroga sacensībām. Pašvaldībai ir atbilstošs aprīkojums, lai sablietētu 
slēpošanas trasi atbilstoši nepieciešamajiem nosacījumiem trases cietības līmenim.  
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2010.gadā slēpošanas trasē notika 7 lieli distanču slēpošanas mači. Katrās sacensībās minimālais 
dalībnieku skaits ir 40 - 50 sportisti, sezonas sacensībās piedalās līdz 310 – 400 dalībnieku. Ar 
katru gadu populārāks kļūst tautas slēpojums „Balkanu apļi”, kurš ir republikas sacensību 
kalendārā. 
 
Katru gadu Viļakas pilsētā arī izveido slēpošanas trasi un organizē distanču slēpošanas 
sacensības. Viļakas pilsētas komanda (20 cilvēki) piedalījās Balvu novada skolēnu hokeja 
čempionātā „A” , „B” grup ās. 
 
Šķilbēnu pagastā ir piemērots sporta laukums novada sacensībām. Vecumu pagastā 5 volejbola, 
2 minifutbola un 1 basketbola laukums, kas ir piemērots, lai noorganizētu novada līmeņa 
sacensības. Viļakas pilsētā – futbola laukums piemērots starpnovadu sacensību rīkošanai. Lai 
nodrošinātu reģiona un valsts līmeņa vieglatlētikas un vasaras sporta veidu sacensību 
organizēšanu ir nepieciešams uzcelt vai rekonstruēt vienu sporta laukumu novadā. Sporta 
organizatori Viļakas nozīmē atzīmē, ka vēlams stadionu ar modernu skrejceļu rekonstruēt pie 
skolas (Viļakas Valsts ģimnāzijas). Tam jau ir sagatavota futbola laukuma un skrejceļu pamatne. 
Nepieciešama arī mazā rokasbumbas laukuma rekonstrukcija pretī Viļakas Valsts ģimnāzijas 
sporta hallei. Labākais risinājums laukums ar mākslīgo segumu (pēc minifutbola vai 
rokasbumbas izmēriem).  
 
 
Vi ļakas pamatskolā ir izveidota šautuvē, kur iespējas rīkot novada, starpnovadu, reģiona līmenī 
sacensības divās disciplīnās: šaujot ar mazkalibra šauteni un šaujot ar pneimatisko šauteni 
(pistoli). 
 
Sporta infrastruktūra Viļakas novadā analizēta 28.tabulā. 
 
 
28.tabula. Sporta infrastruktūras raksturojums pa Viļakas novada pagastiem. [IKS nodaļa] 

Teritorija Sporta infrastrukt ūra L īmenis sacensību organizēšanai 
Vi ļakas pilsēta sporta laukums pie V.V.Ģ . sporta 

halles 
sporta halle 
sporta laukums pie robežsardzes 
2 pludmales laukumi pie ezera un  
3 laukumi pie V.V. Ģ. sporta halles 
šautuve 
Trenažieru zāle 

novada 
 
novada, starpnovada, reģiona 
novada , starpnovadu (futbolam) 
novada, starpnovada , reģiona 
 
novada, starpnovada, reģiona 
novada 

Kupravas pagasts sporta laukums pie skolas 
sporta zāle 

novada 
novada 

Medņevas pagasts Sporta laukums pie skolas 
sporta zāle 
 
 
 
 
trenažieru zāle 

novada 
novada, starpnovada 
infrastruktūra piemērota, lai 
organizētu sacensības cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, kuri 
pārvietojas ratiņkrēslā 
n/a 

Susāju pagasts nav n/a 
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Šķilbēnu pagasts sporta laukums pie skolas 
sporta zāle 
distanču slēpošanas trases 
„Balkani” 
trenažieru zāle 

novada 
novada, starpnovada 
novada, starpnovada, reģiona, 
valsts 
n/a 

Vecumu pagasts 5 volejbola 
2 minifutbola  
1 basketbola laukums 

novada, starpnovada 
novada 
novada 

Žīguru pagasts sporta laukums pie skolas novada 
 
 
Novadā palielinās interese par aktīvo atpūtu un veselīgu dzīvesveidu. Ir vērojama tendence, ka 
tie cilvēki, kas nodarbojas ar sportu dara to gan vasara, gan ziemas sezonā. Pateicoties Šķilbēnu 
pagasta biedrības „Atvase” iniciatīvai, 2011.gada sākumā ir īstenots projekts par sporta inventāra 
iegādi, t.sk. slēpes un slēpju zābakus – 20 pārus un velosipēdus. Biedrības statistika liecina, ka 
iespēju izmantot slēpes katru sestdienu izmanto 20 – 30 cilvēki un arī svētdienās 15 – 40 cilvēki. 
Ir pieprasījums arī pēc velosipēdu nomas. 
 
Biedrības „Invalīdu sporta un rehabilitācijas centrs „Medņeva”” mērķi ir radīt iespēju visu 
vecumu invalīdiem, viņu vecākiem un draugiem, atbilstoši katra spējām un vēlmēm, nodarboties 
ar sportu veselības nostiprināšanai un uzlabošanai; veicināt visu vecumu invalīdu fizisko, sociālo 
un psiholoģisko rehabilitāciju; sekmēt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Biedrība 
sporta sacensības organizē kopš 2002.gada, organizējot pārnovadu sacensības. Laba sadarbība ir 
izveidojusies ar invalīdu klubiem no Alūksnes, Balviem, Gulbenes, Ludzas un Rēzeknes.  
2010./2011.gadā piesaistot Eiropas Savienības finansējumu ir veikta Kupravas sporta zāles 
vienkāršota rekonstrukcija, Viļakas sporta zāles rekonstrukcija un iegādāti trenažieri jauniešu 
iniciatīvu centra “Sauleszieds” kapacitātes stiprināšanai. 
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6. Veselības aprūpe 
 
Veselības aprūpi novadā nodrošina SIA „Viļakas Veselības aprūpes centrā”, vispārējās ārstu 
prakses - ģimenes ārstu prakses Viļakā, Žīguru ciemā un Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā, 
specializētās ārstu prakses Viļakā, zobārstu prakses Rekavā, Viļakā, Upītes un Kupravas feldšeru 
punktos. 
 
SIA „Vi ļakas Veselības aprūpes centrs” nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumus, 
veselības aprūpi mājās visā Viļakas novadā. Vidzemes reģiona NMP brigādes bāzes punkts ir 
Vi ļakā Parka ielā-2 ar dispečerdienestu Valmierā . 
 
Pēc reformām veselības nozarē un mazo slimnīcu slēgšanas, 2009.gada 1. aprīlī Vi ļakas 
slimnīcas ēkā, Parka ielā 2, izveidoja Viļakas sociālās aprūpes centru un izvietoja Vidzemes 
reģiona neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi. Poliklīnikas ēkā, Tautas ielā 6, darbu 
uzsāka SIA „Viļakas veselības aprūpes centrs”, kurā strādāja un šobrīd strādā 3 ģimenes ārsti: 
Ruta Muraškina, Lauma Purviņa, Aleftīna Rezgale, 2 zobārstu prakses – Valda Buzijana, 
Veniamins Buzijans, ārsti speciālisti: acu ārste Tatjana Šaicāne, sieviešu konsultācija, fizikālās 
terapijas kabinets, klīniskā laboratorija, kurā veic analīzes četrās testēšanas sfērās, un atbildi ir 
iespējams saņemt pusstundas laikā.  
 
Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pēc mazo slimnīcu slēgšanu, izveidoja 
veselības aprūpes centrus. Šiem veselības centriem bija iespēja piedalīties ERAF 3.1.5. 
pasākuma "Veselības aprūpes infrastruktūra" 3.1.5.1.2. apakšaktivitātes "Veselības aprūpes 
centru attīstība” izsludinātajā projektu konkursā. 
 
ERAF projekta „Viļakas novada Veselības aprūpes centra attīstība” īstenošanu vienlaicīgi uzsāka 
divās adresēs: Tautas ielā 6 un Parka ielā 2. 
 
Projekta mērķis - sakārtot Viļakas pašvaldības ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu 
infrastruktūru, uzlabojot to pieejamību, kā arī nodrošinot un pilnveidojot veselības aprūpes 
pakalpojumus Viļakas novada teritorijā 
 
Poliklīnikas ēkai, Tautas ielā 6, veikta iekšējā rekonstrukcija, izbūvēts iekšējais ūdensvads, 
iekšējā kanalizācijas sistēma un sanitārās telpas, kas pielāgotas personām ar funkcionāliem  
traucējumiem; veikti energoefektivitātes pasākumi, uzstādīti jauni durvju un PVC logu bloki, 
veikta logu aiļu apdare, uzstādītas palodzes, izbūvēta ugunsdrošības, signalizācijas sistēma, 
ierīkota elektroinstalācija. Rekonstruētajā ēkā nodrošināta pārvietošanās cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem.  
 
Ēkai, Parka ielā 2, kur atrodas Vidzemes reģiona neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, 
veikta iekštelpu renovācija 108,5m2, ierīkota elektroinstalācija un ugunsdrošības signalizācija, 
uzstādīti durvju bloki, veikta grīdu demontāža un jaunu ierīkošana, veikts telpu kosmētiskais 
remonts. 
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Neatliekamās palīdzības pakalpojumu vidējais saņemšanas laiks patreiz ir 25 minūtes, bet tālākās 
novada apdzīvotās vietas tiek sasniegtas 30 -45 minūtēs; 40 % no novada teritorijas atrodas 15 
km rādiusā no NMP punkta. Viļakas pilsētā vidējais izsaukuma apkalpošanas laiks ir 6,5 min, 
laukos vidējais apkalpošanas laiks - 26,5 min. Laika posmā no 2005.- 2010.gadam NMP 
sniegšanas laiks samazinājies no 23 min uz 15 min (29.tabula). Pieteikto izsaukumu skaitam 
tendence saglabājās no 1564 pieteiktajiem izsaukumiem 2005.gadā līdz 1500 pieteiktajiem 
izsaukumiem 2010.gadā. 
 
29.tabula. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu raksturojums. [VVAC] 
Rādītājs 2005.gadā 2006.gadā 2009.gadā 2010.gadā 
OMT skaits 2 2 1 1 
Sniegšanas laiks 23 min 18 min 15 min 15 min 
Pieteikto izsaukumu skaits 1564 1545 1500 1500 
Izpildīto izsaukumu skaits 1564 1545 1500 1500 
 
 
Attālums līdz tuvākajai lokālai slimnīcai Balvos ir 32 km. Reģionālo daudzprofila slimnīcu nav 
iespējams sasniegt 60 minūtēs, jo Rēzekne atrodas 110 km attālumā no Viļakas un Valmiera-160 
km. Tāpēc ir nepieciešams nodrošinājums ar medicīnisko tehnoloģiju pieejamību pacientam uz 
vietas: rentgendiagnostikā, klīniskā laboratorijā, ginekoloģija, internā medicīnā. Jāsakārto 
infrastruktūra un jāizveido droša vide pacientiem un darbiniekiem.   
 
Pieaug mirstība ar sirds un asinsvadu saslimšanām vidēji l īdz 40 % gadā. Iemesli: nepietiekams 
profilaktiskais darbs, mazkustīgs dzīves veids, alkohola lietošanā un smēķēšana , šīs tendences 
rada hronisko slimību recidīvus un paaugstina mirstību. Samazinājušies bronhiālās astmas 
recidīvu gadījumi hroniskiem slimniekiem, jo pieejamas un lieto regulāri kompensējamās zāles 
un medikamentus. Nākamajos piecos gados iedzīvotāju mirstība paaugstināsies, jo palielinās 
attālums līdz slimnīcām, palielinās izmaksas veselības aprūpē, saglabājoties augstajam bezdarba 
līmenim, iedzīvotājiem nebūs iespējams veikt regulāri profilaktiskās apskates un savlaicīgi 
parūpēties par savu veselību.  
 
Kopējais ambulatoro pakalpojumu skaits 2005.gadā bija 18296, 2006.gadā – 23836, 2009.gadā – 
23100 un plāno, ka 2013.gadā sniegto pakalpojumu apjoms saglabāsies 2009.gada pakalpojumu 
līmenī (25.attēls). 
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25. attēls. Ambulatoro pakalpojumu raksturojums. [VVAC] 
 
Novadā ir atvērtas piecas vispārējās ārstu prakses - ģimenes ārstu prakses. Viļakā pacientus 
pieņem ģimenes ārstes Ruta Muraškina, Lauma Purviņa un Alevtīna Rezgale, Žīguru ciemā - 
Aija Šļakota un Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā – Andris Spridzāns. 
 

 
26.attēls. Pacienu skaita izmaiņas novada ģimenes ārstiem laika posmā no 2000.gada līdz 

2010.gadam. [VVAC] 
 
Desmit gadu laikā pacientu skaits ir pieaudzis R.Muraškinas un L.Purviņas ģimenes ārstu 
praksēs (26.attēls). Ģimenes ārsta praksi Viļakā 2008. gadā slēdza ģimenes ārste V.Serebreņicka 
un pacienti pārreģistrējās jau esošajās ģimenes ārstu praksēs, tādēļ objektīvi 2010.gadā pieauga 
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piereģistrēto pacientu skaits L. Purviņas un R.Muraškinas ģimenes ārstu praksēs. Abas ārstes ir 
sertificētas pediatres un praksēs ir piereģistrēti bērni, tāpēc nav tik izteikts piereģistrēto pacientu 
samazinājums, bet A.Rezgales ģimenes ārstes praksē ir tikai pieaugušie, tāpēc vērojams pacientu 
samazinājums. Arī A.Spridzāna, ņemot vērā iedzīvotāju mirstību un zemo dzimstību, ir 
samazinājies pacientu skaits. Vidēji mirstības dēļ katra ģimenes ārsta prakse gada laikā 
samazinās par 30 cilvēkiem. 
 
Mēnesī vidēji slimo 200 - 270 pacienti, bet ziemas –rudens mēnešos saslimušo pacientu skaits 
palielinās līdz 300 - 400 pacientiem mēnesī. Darba nespējas dienu skaits vidēji ir 10 dienas 
katram pacientam. Gadā vidēji 5 cilvēki ir ilgstoši slimojoši un darba nespējīgi ar prognozi par 
invaliditātes grupas saņemšanu. 
 
Cilvēkresursu nodrošinājuma raksturojums: specialitātē esošais kadru nodrošinājums 50% 
pamatdarbā, 50% stādā darba savienošanas kārtība un ir pirmspensijas vecumā. Kadru 
atjaunošanā pēdējos 10 gados tendence ir nemainīga - nav atnākuši jauni speciālisti. 
Nepieciešams apmācīt 2 kvalificētus speciālistus ar vidējo izglītību NMP dienestam, internā 
medicīnā vienu ārstu, vienu ārstu- rehabilitologu, 4 kvalificētas medicīnas māsas (30.tabula). 
 
 
30.tabula. Plānotā cilvēkresursu attīstība veselības aprūpes jomā SIA VVAC. [VVAC] 

Aktivit āte 
Aktivit ātes 
pamatojums 

Atsauce 
Priori-
tāte 

Prioritātes pamatojums Ieviešanas gadi 

NMP feldšeri 
kvalificēts 
speciālists 

N 27 1 
NMP  pakalpojuma 
nodrošināšana 

2011 

Pēdu aprūpes 
kab.māsa 

kvalificēts 
speciālists 

 1 Ieviest pakalpojumu 2012 

Ārsts 
rehabilitologs 

kvalificēts 
speciālists 

P37 1 
Ieviest rehabilitāciju 
pakalpojuma sniegšana 

2011-2012 

Masieris 
kvalificēts 
speciālists 

N29 2 
Ieviest un paplašināt 
pakalpojumus 

2011-12 

Fizikālās 
medicīnas 
ārsts 

kvalificēts 
speciālists 

P38 1 
Fizikālās medicīnas 
pakalpojumu 
nodrošinājums 

2011-2012 

 
 
Laika posmā no 2004. Līdz 2005.gadam veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanā ieguldīts 
39528,00 Ls, iegādājoties aprīkojumu klīniskā laboratorijā P 29 (Hematoloģiskais analizat., AF 
versijas programma); fizikālā terapijā P38 (ultraskaņas un magneto terapijas aparāti); radioloģijā 
P32 (Zobu rtg aparāts); veicot katlu mājas renovāciju un izbūvējot uzbraucamo ceļu cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem, kas pārvietojas ar ratiņkrēslu. 2011.gadā realizēts ERAF projekts „Viļakas 
novada Veselības aprūpes centra attīstība”, sakārtota veselības centra infrastruktūra Tautas ielā 6 
un Parka ielā 2. Prioritārie darbi ēku sakārtošanā ir jumta nomaiņa ēkai Tautas ielā 6. 
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7. Sociālā aprūpe 
Sociālo sfēru Viļakas novadā veido Viļakas novada Sociālais dienests, Viļakas Sociālās aprūpes 
centrs un Šķilbēnu sociālās aprūpes māja. 
 
Vi ļakas Sociālās aprūpes centrā ir veco ļaužu pansionāts. Centrs atrodas Ziemeļlatgalē, Viļakā 
– bijušajā slimnīcas ēkā, kuru uzcēla no 1884. līdz 1890. gadam, pēc Marienhauzenas muižas 
grāfienes Annas Lippe-Lipskas iniciatīvas, pašā ceļa malā pie Viļakas katoļu baznīcas 
(Vissvētākās Jēzus Sirds Viļakas-Romas katoļu baznīca). 
Galvenais iestādes darbības virziens ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
nodrošināšana personām I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu 
sasniegušām personām uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos. Klientiem tiek nodrošināta 
gultasvieta, apģērbs, uzturs, (atbilstošs vecumam un veselības stāvoklim) veselības aprūpe, 
diennakts sociālā aprūpe un sociāla rehabilitācija. Klienti tiek nodrošināti ar medikamentiem, 
higiēnas precēm un tehniskajiem palīglīdzekļiem. 
 
Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes māja dibināta 2002. gadā. Tā ir pašvaldības iestāde, kas 
nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām. 
Iestādes darbības mērķis: nodrošināt klientu pamatvajadzības - mājokli, diennakts sociālo aprūpi, 
sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas 
invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām 
personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta 
deklarēta Viļakas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Kā arī iespēju robežās 
nodrošināt pagaidu sociālo aprūpi personām darbspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes 
situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un traumām. Iestādes darbu nodrošina: 
iestādes vadītāja; klientu aprūpes personāls un ēdināšanas personāls. 
 
 
Vi ļakas novada Sociālais dienests ir izveidots ar Viļakas novada domes 27.08.2009. lēmumu 
Nr.7 37.&. Skatīt sniegto pakalpojumu shēmu 7.pielikums. 
 
Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību izvērtēšanu, 
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir 
tiesības un kuras Viļakas novada teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu. 
Sociālā dienesta mērķauditorija ir Viļakas novada sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, ģimenes ar 
bērniem, maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji, invalīdi, bērni invalīdi, pensionāri, ikviens 
novada iedzīvotājs, kam nepieciešama psihosociālā palīdzība. 
Sociālajā dienestā ar klientiem strādā 8 sociālā darba speciālisti, tai skaitā 3 sociālās palīdzības 
organizatori, 1 sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām, 4 sociālie darbinieki, no 
kuriem viens veic arī sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem pienākumus.  
 
Sociālā dienesta attālinātos pakalpojumu sniegšanas punktos (pagastu pārvaldēs) sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzību sniedz Sociālā dienesta darbinieki. Plašāka informācija par 
dienesta darbinieku kontaktiem un pieņemšanas laikiem pieejama Viļakas novada domes mājas 
lapām,  sadaļā „sociālā sfēra” – „sociālais dienests”. 
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Sociālā dienesta uzturēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem izlietoti 25607 lati  2009.gadā un 
42516 lati 2010.gadā, kas no visiem sociālā atbalsta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem 
sastāda attiecīgi 9,8% 2009.gadā un 12,6% 2010.gadā. 
 
Aizvadīto gada pieredze liecina, ka lielākais darba apjoms dienestā šobrīd ir sociālās palīdzības 
sniegšana un viss, kas saistīts ar to (klientu vajadzību un materiālā stāvokļa izvērtēšana, 
attiecīgu, izziņu un atzinumu sagatavošana, sociālo pabalstu un cita veida sociālās palīdzības 
sniegšana u.c.).  
 
2010.gadā Viļakas novada Sociālajā dienestā kopā izdoti 2468 administratīvie akti (pieņemti 
lēmumi) par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, no kuriem 2411 lēmumi ir par 
sociālo palīdzību, 28 lēmumi par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu un 29, 
lēmumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu par valsts budžeta līdzekļiem, tai 
skaitā 18 lēmumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu par valsts budžeta 
līdzekļiem bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Sociālā dienesta darbinieki aktīvi 
piedalās arī citu organizāciju un iestāžu organizētajos sociālās palīdzības pasākumos (ziedojumu, 
dāvinājumu, humānās palīdzības preču sadalē, labdarības pasākumu organizēšanā u.c.). 
Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un A/s „Latvenergo” trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām tiek dalītas A/s „Latvenergo” dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte 500 
kWh”. Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu tiek dalītas pārtikas pakas trūcīgām un 
maznodrošinātām personām. 
 
Dažādu veidu sociālos pabalstus 2010. gadā novadā kopumā ir saņēmušas 519 ģimenes, jeb 1153 
personas un šim nolūkam no novada budžeta izlietoti 159359 lati.  Salīdzinoši 2009.gadā sociālo 
palīdzību saņēmušas 1410 personas par kopējo summu 91513 lati. 
 
Lielākā daļa no sociālās palīdzības pabalstiem plānotajiem līdzekļiem ir izlietoti pabalstiem 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstiem, tas ir 
pabalstiem, kuri Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmajā daļā 
pašvaldībām noteikti kā obligātie. Šiem abiem pabalstu veidiem kopā 2009.gadā izlietoti Ls 
40481 jeb 44,3%, bet 2010.gadā attiecīgi jau 135930 lati jeb 85,3% no visiem sociālajai 
palīdzībai izlietotajiem līdzekļiem. Pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem 
2009.gadā kopā izlietoti 55,7%, bet 2010.gadā tikai 14,7% no visiem sociālajai palīdzībai 
paredzētajiem līdzekļiem (31, 32, 33 tabulas). 
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31. tabula. Pašvaldības budžets sociālā atbalsta pasākumiem 2009. un 2010.gadā (faktiskā izpilde 
pārskata periodā). [Sociālais dienests] 
 

Pašvaldības budžets sociālā atbalsta pasākumiem attiecībā pret kopējo pašvaldības budžetu 
2009.gadā – 7,2% 
2010.gadā – 9,3% 
 
32.tabula. Pašvaldības sniegtā sociālā palīdzība 2009. un 2010.gadā. [Sociālais dienests] 

Sociālās palīdzības pabalsti 
Izlietotie 
līdzekļi 
2009.g. (Ls) 

Īpatsvars 
% 

Izlietotie 
līdzekļi 
2010.g. (Ls) 

Īpatsvars 
% 

Pašvaldību sociālie pabalsti kopā 91 513 100 159359 100 

ta
i  

sk
ai

tā 

Vienreizējie pabalsti ārkārtas 
situācijā 

4 560 5 
3516 

2,2 

Pabalsti GMI līmeņa 
nodrošināšanai 

35 878 39,2 
117483 

73,7 

Dzīvokļa pabalsti 4 603 5,1 18447 11,6 
Pabalsti ēdināšanas izdevumiem - - 595 0,4 
Pabalsti medicīnas pakalpojumu 
apmaksai  

10009 10,9 
7678 

4,8 

Pabalsti bērna izglītībai, 
audzināšanai  

21105 23,1 
2373 

1,5 

Pabalsti audžu ģimenēm   2 220 2,4 2438 1,5 

 Izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 2009.g. (Ls) 2010.g.  (Ls) 

Izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem kopā: 261 443 338 544  
1.Sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai 
palīdzībai izlietotie līdzekļi: 

235 246 293 411 

ta
i  

sk
ai

tā 

 - pašvaldības sociālā palīdzība  91 513 159 359 
 - aprūpe mājās  5 646 0 
 -pašvaldību institūciju nodrošinātie 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi   

130 036 123 921 

no 
tiem 

Šķilbēnu sociālās aprūpes 
māja 

118 244  

Vi ļakas sociālās aprūpes 
centrs 

11 792  

 - pašvaldību pirktie sociālās aprūpes 
un    sociālās rehabilitācijas   
pakalpojumi      

8 051 10 131 

2. SOCIĀLĀ  DIENESTA  (sociālā darba 
speciālista)  uzturēšanas    izdevumi* 

25 607 42 516 

3. CITI  atbalsta pasākumi - kopā: 590 2 617 

ta
i  

sk
ai

tā 

      - sabiedrisko organizāciju 
rīkotajiem pasākumiem 

250  

    -  cita veida pasākumi 340 2 617 
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Pabalsti bāreņiem pastāvīgas dzīves 
uzsākšanai 

3 040 3,3 6829 4,3 

Pabalsti citiem mērķiem 10098 11 - - 

 
 
33.tabula. Ziņas par pašvaldības sociālo palīdzību 2010.gadā kopā. [Sociālais dienests] 

Rādītājs  Mērvienība Vērtība 

Visi 
pašvaldības 
sociālās 
palīdzības 
pabalsti - 
kopā 

izlietotie līdzekļi - kopā Ls 159358,83 

no tiem 
naudā Ls 159358,83 
natūrā Ls 0 

ģimenes ģimeņu skaits 519 
personas ģimenēs - kopā personu skaits 1153 

no tām 
bērni 

vīrieši  personu skaits 165 
sievietes personu skaits 170 

pilngadīgas 
personas 

vīrieši  personu skaits 375 
sievietes personu skaits 443 

no tām 

bērni personu skaits 335 
t.sk.bērni ar invaliditāti personu skaits 22 
pilngadīgas darbspējīgas 
personas personu skaits 661 

no tām 

strādājošas 
personas personu skaits 80 
nestrādājošas 
personas personu skaits 562 
personas 
bērna 
kopšanas 
atvaļinājumā personu skaits 19 

t.sk.personas, kuras veic 
darba praktizēšanu 
pašvaldībās ar stipendiju personu skaits 237 
pilngadīgas personas ar 
invaliditāti personu skaits 69 
pensijas vecuma personas personu skaits 88 
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34.tabula. Ienākumu testēto pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju raksturojums pēc 
ienākumu līmeņa uz vienu ģimenes locekli mēnesī. [Sociālais dienests] 

 2009.gads 2010.gads 
 Pašvaldības ienākumu testēto sociālo 
palīdzību saņēmušo ģimeņu ienākumu 
līmenis uz vienu ģimenes locekli 
mēnesī  

Ģimeņu 
skaits 

Personu 
skaits 

Saņemto 
pabalstu 
summa  

Ģimeņu 
skaits 

Personu 
skaits 

Saņemto 
pabalstu 
summa 

 - līdz valsts noteiktajam garantētajam 
minimālo ienākumu līmenim (ieskaitot 
to) vienai personai  

186 398 39 115 306 689 134 106 

 - virs valsts noteiktā garantētā 
minimālo ienākumu līmeņa vienai 
personai līdz trūcīgas personas 
ienākumu līmenim (ieskaitot to) 
 (Ls 90.00) 

91 264 6 865 159 387 11386 

 - virs trūcīgas personas ienākumu 
līmeņa 

56 108 3 836 20 32 1083 

Kopsumma 333 770 49 816 465 1108 146575 

 
 
Tātad, aizvadītajos pēdējos divos gados Viļakas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus 
vairāk ir saņēmušas ģimenes un atsevišķi dzīvojošas personas ar zemākiem ienākumiem un 
kuriem sociālā palīdzība vairāk arī nepieciešama. Tās ir ģimenes (personas), kuru ienākumu 
līmenis uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz valsts noteikto garantētā minimālā 
ienākumu līmeni (Ls 45,00 katram bērnam un Ls 40,00 katrai pieaugušajai personai), kā arī 
ģimenes (personas), kuru vidējie ienākumi vienai personai nepārsniedz trūcīgas personas 
ienākumu līmeni (Ls 90,00). 
 
2009.gadā Viļakas novadā kopā par trūcīgām tika atzītas 338 ģimenes jeb 814 personas, bet 
2010.gadā – 1242 personas. 
 
Savas pašvaldības institūcijās sniegti ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi 59 personām un šim 
nolūkam izlietots Ls 123921. Viļakas novada ilgstošas sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumus 
pērk arī citu novadu pašvaldības. 2010.gadā 11 personām (t.sk. 5 bērniem un 6 pieaugušām 
personām) sociālie pakalpojumi sniegti, pērkot pakalpojumus no citām pašvaldībām un izlietojot 
šim nolūkam 10131 latu. 
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8. Sabiedriskā kārt ība un drošība 
 
Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa inspektors strādā un pieņem Viļakas 
novada iedzīvotājus Viļakas pilsētā. Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa 
inspektori ir nozīmēti uzraudzīt Susāju, Žīguru, Vecumu, Šķilbēnu, Medņevas un Kupravas 
pagastos. Tā kā novada teritorijā netiek nodrošināts 24 h policijas darbs, tad vērojams sīkais 
huligānisms un sakārtoto teritoriju demolēšana, izteikti šī demolēšana notiek Viļakas pilsētā. Lai 
ilgtermiņā nodrošinātu drošību teritorijā ir jāizveido pašvaldības policija. 
 
Vi ļakā atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas 
Vi ļakas postenis. Tas nodrošina ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu; 
likvidētu ugunsgrēku, glāb fiziskās personas un materiālās vērtības, kā arī aizsargā vidi 
ugunsgrēka dzēšanas laikā, piedalās arī mežu ugunsgrēku ierobežošanā un likvidācijā. 
 
Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde atrodas Viļakas pilsētā. Funkciju kopējās izpildes 
jautājumos pilnvarojumu ietvaros Pārvalde sadarbojas ar citām Valsts robežsardzes un Iekšlietu 
ministrijas struktūrvienībām, kā arī citām valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un 
organizācijām, ārvalstu institūcijām.   
 
Vi ļakas pārvaldes darbu organizē un vada Pārvaldes priekšnieks. Pārvaldes priekšniekam ir tieši 
pakļauti – Pārvaldes priekšnieka vietnieks, Pārvaldes priekšnieka vietnieks (robežapsardzības un 
imigrācijas jautājumos), Pārvaldes priekšnieka vietnieks (Kriminālizmeklēšanas dienesta 
priekšnieks), vecākais inspektors (Pārvaldes priekšnieka palīgs).  Viļakas novada teritorijā ir trīs 
robežapsardzības nodaļas: Lavošnieku robežapsardzības nodaļa (atrodas Vecumu pagastā); 
Šķilbēnu robežapsardzības nodaļa un Vientuļu II kategorijas robežkontroles punkts (atrodas 
Vecumu pagastā) [ http://www.rs.gov.lv/]. 
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VI Vide  
 
Aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas  
Vi ļakas novada teritorijā atrodas 23 kapsētas: 

• Medņevas pagastā ir 7 kapsētas - Aizgalīnes, Lāšku, Skandīnes, Viduču, Slotukalna, 
Olutovas un Kozlovas. 

• Šķilbēnu pagastā ir 13 kapsētas: Ančipovas, Lotušu, Zelču- Buku, Plešovas, Gusakovas, 
Dagunovas, Svičevas, Bākarovas, Šķilbēnu pareizticīgo, Čilip īnes, Čukulu, Loginu un 
Vilkovas. 

• Susāju pagastā: Vēdeniešu kapi.  
• Vecumu pagastā ir divas kapsētas – Rejevas un Jaškovas.  
• Vi ļakas pilsētas teritorijā atrodas 2 kapsētas: Viļakas pareizticīgo kapi (Eržepoles kapsēta 

pilsētas ZR daļā) un Miera kapi (pilsētas D daļā).  
• Žīguru pagastā ir viena kapsēta: Katlešu kapi (atrodas pagasta Z daļā).   

 
Apbedījumi tiek veikti Kupravas kapsētā, kas atrodas Vīksnas pagastā. Kapsētu izvietojums ir 
veidojies vēsturiski un no vides ietekmes viedokļa problēmas nerada. Visās kapsētās tiek veikti 
apbedījumi. Ir plānots nepieciešamības gadījumā paplašināt Viļakas kapus Medņevas pagasta 
teritorijā. Nav paredzētas jaunas kapu ierīkošanas teritorijas. Tiek prognozēta kapliču celtniecība 
kādā no novadā esošajām kapsētām un kapu teritorijas labiekārtošana. 

 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas novadā ir  
• dabas liegums “Stompaku purvs”, Natura 2000 teritorija, atrodas Susāju un Medņevas 

pagastos; 
• dabas liegums “Gruzdovas meži”, Natura 2000 teritorija, atrodas Susāju pagastā; 
• dabas liegums „Vjadas meži”, Natura 2000 teritorija, atrodas Susāju pagastā; 
• dabas parks „Vecumu meži” , Natura 2000 teritorija, atrodas Vecumu un Žīguru 

pagastos; 
• dabas liegums „Posolnīca”, Natura 2000 teritorija, atrodas Žīguru pagastā; 
• dabas liegums „ Zodānu purvs”, Natura 2000 teritorija, atrodas Žīguru pagastā; 
• ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis „Stiglavas atsegumi”, Natura 2000 

teritorija, atrodas Šķilbēnu pagastā; 
• dabas liegums „Liepnas upes ieleja”, vietējās nozīmes dabas aizsargājama teritorija, 

atrodas Žīguru pagastā,  
• vietējās nozīmes dabas parks „Balkanu kalni”, atrodas Šķilbēnu pagastā. 
• Kangaru kalnu apkārtne - plānojama kā potenciālā ainavu aizsardzības teritorija, 

novērojama bioloģiskā daudzveidība. 

Dabas aizsardzības plāni ir izstrādāti un apstiprināti Dabas aizsardzības pārvaldē dabas parkam 
“Vecumu meži” (plāna darbības termiņš līdz 31.12.2015.); dabas liegumam “Gruzdovas meži” 
(termiņš līdz 31.12.2015.); dabas liegumam “Stompaku purvi” (termiņš līdz 2015.gadam); dabas 
liegumam “Posolnīca” (termiņš līdz 2015.gadam). 
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Dabas aizsardzības mērķi: 
• nodrošināt aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietas ; 
• nodrošināt putniem nozīmīgu biotopu saglabāšanu ligzdošanai , barošanai ; 
• radīt priekšnoteikumus dabas tūrisma attīstībai ; 
• saglabāt purvus, dižkokus, dižakmeņus novada teritorijā .  

 
Vi ļakas novadā ir 45 aizsargājamie kultūras pieminekļi: 2 valsts nozīmes mākslas pieminekļi un 
2 vietējās nozīmes mākslas pieminekļi; 3 valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi un 15 vietējās 
nozīmes arhitektūras pieminekļi; 12 valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi un 11 vietējās 
nozīmes arheoloģijas pieminekļi. Visbagātākā ar kultūras pieminekļiem ir Viļaka. Pilsētā atrodas 
17 jeb 38 % no Viļakas novadā esošajiem aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem (27.attēls). 
Lielākā daļa valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu atrodas Medņevas 
pagastā – 13 pieminekļi jeb 29 % no kopējā skaita. Bagāts ar kultūras pieminekļiem ir arī 
Šķilbēnu pagasts, atrodas 10 kultūras pieminekļi jeb 22 %. Trīs kultūras pieminekļi atrodas 
Susāju pagastā, pa vienam ir Žīguru un Vecumu pagastā. Tikai Kupravas pagastā nav reģistrēti 
kultūras pieminekļi. Visiem aizsargājamiem nekustamajiem kultūras pieminekļiem ir noteiktas 
aizsargjoslas. Kultūras pieminekļi ir nozīmīgi tūrisma maršrutu izstrādē, bet lai saglabātu 
kultūras pieminekļus ir noteiktas aizsargjoslas, kas ierobežo saimniecisko darbību (35., 36., 37., 
38., 39., 40.tabulas). 
 

 
27.attēls. Kultūras pieminekļu izvietojums Viļakas novadā. [VKPAI] 

 
 
35.tabula. Valsts nozīmes mākslas pieminekļi Vi ļakas novadā. [VKPAI] 
Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta 
Pieminekļa 
datējums 

2956  
Valsts 
nozīmes  

Māksla  Ērģeles  
Vi ļakas novads, Viļaka, 
Baznīcas iela 56;   

1890.  

2957  
Valsts 
nozīmes  

Māksla  Vitrāžas (13)  
Vi ļakas novads, Viļaka, 
Baznīcas iela 56;   

1911.  
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36.tabula. Vietējās nozīmes mākslas pieminekļi Vi ļakas novadā. [VKPAI] 
Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta 
Pieminekļa 
datējums 

8632  
Vietējās 
nozīmes  

Māksla  Altāri (3)  
Vi ļakas novads, Viļaka, 
Baznīcas iela 56;   

1911.  

8633  
Vietējās 
nozīmes  

Māksla  Kancele  
Vi ļakas novads, Viļaka, 
Baznīcas iela 56;   

1911.  

 
37.tabula. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi Vi ļakas novadā. [VKPAI] 
Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta 
Pieminekļa 
datējums 

2869  
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Vi ļakas 
pilsdrupas  

Vi ļakas novads, 
Vi ļaka;   

1293., 14. gs.  

2876  
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Vi ļakas katoļu 
baznīca  

Vi ļakas novads, 
Vi ļaka, Baznīcas iela 
56;   

1890. -1891.  

2877  
Valsts 
nozīmes  

Arhitektūra  
Vi ļakas 
pareizticīgo 
baznīca  

Vi ļakas novads, 
Vi ļaka, Eržepoles iela 
61;   

1871. (1868)  

   
 
38.tabula. Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi Vi ļakas novadā. [VKPAI] 
Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa 
nosaukums 

Atrašanās vieta 
Pieminekļa 
datējums 

2849  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Šķilbēnu muižas 
apbūve  

Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts, Šķilbani;   

19. gs. b.  

2847  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Šķilbēnu 
(Rekovas) katoļu 
baznīca  

Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts, Šķilbani;   

1922.  

2848  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Šķilbēnu 
pareizticīgo 
baznīca  

Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts, Šķilbani;   

1926.  

2850  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  Kungu māja  
Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts, Šķilbani;   

19. gs. b.  

2845  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Rekovas 
(Polfandera) 
dzirnavas  

Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts, Rekova;   

1932.  

2846  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Rekovas 
ambulance  

Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts, Rekova;   

20. gs.30.g.  

2864  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Pētera Šaicāna 
sēta  

Vi ļakas novads, Susāju 
pagasts, Vēdenieši;   

19. gs. b. -
20. gs.  
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2874  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Vi ļakas luterāņu 
baznīca  

Vi ļakas novads, Viļaka, 
Abrenes iela 15;   

1925.  

2875  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Vi ļakas katoļu 
draudzes 
mācītājmāja  

Vi ļakas novads, Viļaka, 
Baznīcas iela 54;   

19. gs. b.  

2878  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Vi ļakas slimnīcas 
morgs  

Vi ļakas novads, Viļaka, 
Parka iela 2;   

1890.  

2879  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  Skola  
Vi ļakas novads, Viļaka, 
Pils iela 11;   

20. gs.30.g.  

2870  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Vi ļakas muižas 
apbūve  

Vi ļakas novads, Viļaka, 
Pils iela 11; Viļakas 
novads, Viļaka, Pils iela 
9;   

19. gs. b.  

2871  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  
Saimniecības ēkas 
(2)  

Vi ļakas novads, Viļaka, 
Pils iela 9;   

19. gs. b.  

2873  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  Parks  

Vi ļakas novads, Viļaka, 
Pils iela 11; Viļakas 
novads, Viļaka, Pils iela 
9;   

19. gs.  

2872  
Vietējās 
nozīmes  

Arhitektūra  Žogs  Viļakas novads, Viļaka;   19. gs.  

 
39.tabula.. Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi Vi ļakas novadā. [VKPAI] 
Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta 

256  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Daņilovkas senkapi I,II  
Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts;   

257  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Dzilnaskalns - senkapi 
(Kara kapi)  

Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts;   

258  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Mistra kalns - pilskalns  
Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts, Porskova;   

259  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Sauciema senkapi  
Vi ļakas novads, Šķilbēnu 
pagasts;   

275  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Kangaru senkapi 
(Augsnas kalniņš)  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Kangari;   

277  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Loginu senkapi  
Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts;   

282  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Skandīnes senkapi  
Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Skandīne;   
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283  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Karaļa kaps - senkapi  
Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts;   

284  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Kozlovas senkapi 
(Akmeņu krasts)  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts;   

301  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Viļakas viduslaiku pils  Viļakas novads, Viļaka;   

302  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  Viļakas senkapi  
Vi ļakas novads, Viļaka, 
Abrenes iela 17;   

308  
Valsts 
nozīmes  

Arheoloģija  
Cirnavas senkapi (Kara 
kapi)  

Vi ļakas novads, Žīguru 
pagasts;   

 
40.tabula. Vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi Vi ļakas novadā. 
Aizsadzības 
nr. 

Vērtības 
grupa 

Pieminekļa 
veids 

Pieminekļa nosaukums Atrašanās vieta 

273  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Brontu viduslaiku kapsēta  
Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Bronti;   

274  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Baznīcas vieta - kulta 
vieta  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Kangari;   

276  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Lašku senkapi (Zviedru 
kapi)  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Lāški;   

278  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Medņevas senkapi (Stepu 
kalns, Kara kapi)  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Medņeva;   

279  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Medņevas viduslaiku 
kapsēta  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Medņeva;   

280  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Aizgalīnes senkapi 
(Zviedru kapi)  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts;   

281  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Raču Raganu kalns - kulta 
vieta  

Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts, Rači;   

285  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  Slotukalna senkapi  
Vi ļakas novads, Medņevas 
pagasts;   

294  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Tepenīcas viduslaiku 
kapsēta  

Vi ļakas novads, Susāju 
pagasts, Tepenīca;   

295  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Vedeniešu viduslaiku 
kapsēta  

Vi ļakas novads, Susāju 
pagasts, Vēdenieši;   

300  
Vietējās 
nozīmes  

Arheoloģija  
Lavošnieku viduslaiku 
kapsēta  

Vi ļakas novads, Vecumu 
pagasts, Lavošnieki;   
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Īpaša nozīme katoliskajā Latgalē bija un ir ciemu krustiem jeb krucifiksiem. Latgales ciemu un 
ceļmalu krucifiksi ir kristīgās ticības simboli un sakrālās mākslas objekti, kas atrodas Latgalē 
visbiežāk ceļu malās vai krustcelēs. Bieži šie mākslas izstrādājumi ir gatavoti no koka, jo koks 
mūsu apvidū plaši pieejams, ir viegli apstrādājams. Koka izstrādājumiem nolietojušās detaļas var 
aizstāt ar citām vai atjaunot. Tie apzīmē vietu, pie kuras var lūgties jebkurā laikā. Būtiska 
Latgales tradicionālās kultūras sastāvdaļa ir Maija dziedājumi pie krucifiksiem. Tā ir sena katoļu 
tradīcija. Ticīgie krustu pakājē pulcējas skaitīt Rožukroni un Litāniju Jaunavai Marijai, godināt 
ar dziesmām Jaunavu Mariju, dziedat dziesmas īpašos nodomos - par dzīvajiem, mirušajiem, 
labu ražu, auglīgu laiku, slimajiem un neticīgajiem, lūgt Dieva un Dievmāmiņas svētību, gūt 
garīgu stiprinājumu. Ir saglabājusies sena maija mēneša tradīcija „žnačku" vilkšana. Visi šie 
darbi un lūgšanas tiek veltītas Dievmātes godam. Arī Viļakas novadā ir saglabāta tradīcija 
„Maija dziedājumi”, to kopj un uztur vecākās paaudzes ļaudis, kā arī maija dziedājumos iesaista 
vidējo paaudzi, bērnus un jauniešus. 
 
Vi ļakas novads ir bagāts ar krucifiksiem, Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē ir reģistrēti 46 
krucifiksi. 

• Kupravas pagastā ir viens krucifikss pie baznīcas. 
• Medņevas pagastā ir 13 krucifiksi: Aizgalīnes, Aizpurves, Bahmatovas, Brontu, 

Janapoles, Kangaru, Loduma, Lozdovas, Lāšku, Medņevas, Rogovsku, Slotukalna ciema 
krucifiksi un Viduču kapu krusts. 

• Susāju pagastā ir 17 krucifiksi: Birznieku, Egļevas, Geinovas, Gurinovas, Ilziņu, 
Karigovas, Keišu, Kravaļu, Meirovas, Peisu, Pōkšovas, Skockovas, Susāju, Svilpovas, 
Tepenīcas, Vonogovas ciemu krusti un Vēdeniešu kapu krusts. 

• Šķilbēnu pagastā ir 10 krucifiksi: Bākarovas, Komugreivas, Lotušu, Pakašovas, 
Stiglovas, Svičovas, Sviļovas, Vilkovas un Zelču ciema krucifiksi un Rekovas centra 
krucifikss. 

• Vecumu pagastā ir 5 krucifiksi: Borisovas centra krucifikss, Cūkines, Goršānu, Upmalas 
un Ūlasu ciemu krucifiksi. 
 

Krucifiksi ir nozīmīgs resurss kultūrvēstures maršrutu izstrādē, kultūras studiju organizēšanā un 
kultūras tradīciju reprezentēšanā novada visiem un tūristiem. 
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VII P ārvalde 

1.Pārvaldes raksturojums 
Vi ļakas novads izveidots 2009.gada 1.jūlij ā, kad pirmo reizi pēc pašvaldību vēlēšanām 
2009.gada 6.jūnijā, kopā sanāca jaunievēlētā novada dome un vietējo pašvaldību vēlēšanās 
ievēlētā dome, un ievēlēja domes priekšsēdētāju. Viļakas novads izveidots apvienojoties Viļakas 
pilsētai, Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastiem. 
 
Vi ļakas novada apdzīvojuma struktūras elementi ir Viļakas pilsēta – novada administratīvais 
centrs un pieci vietējas nozīmes centri: Kuprava (Kupravas pagasts), Semenova (Medņevas 
pagasts), Rekava (Šķilbēnu pagasts), Borisova (Vecumu pagasts), Žīguri (Žīguru pagasts) 
(28.attēls). Pašvaldības sniegtie pakalpojumi pieejami Viļakas pilsētā ( Viļakas novada domē un 
Susāju pagasta pārvaldē) un piecās pagastu pārvaldes: Kupravā, Žīguros, Borisovā, Semenovā un 
Rekovā. 

 
28.attēls. Viļakas novada apdzīvojuma struktūru. 
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Vadības struktūru veido lēmējvara un izpildvara. Lēmējvara ir novada dome, kurā ievēlēti 15 
deputāti, kuru darbu vada no deputātu vidus izvēlēts domes priekšsēdētājs un domes 
priekšsēdētāja vietnieks. 
 
Ir izveidotas četras komitejas: finanšu (11 locekļu sastāvā); sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu (7 locekļi); saimniecisko jautājumu komiteju (5 locekļi); tautsaimniecības un vides 
jautājumu komiteju (5 locekļi). 
 
Ir izveidotas 8 komisijas: vēlēšanu, iepirkumu, ētikas, zemes, administratīvā komisija, 
administratīvo aktu strīdu komisija, ārkārtas situācijas komisija un dzīvokļu un nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisija 
 
Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu 
izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 

• Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas; 
• Finanšu un grāmatvedības nodaļas; 
• Juridiskās nodaļas; 
• Attīstības plānošanas nodaļas; 
• Izglītības, kultūras un sporta nodaļas; 
• Tehniskās nodaļas; 
• Būvvaldes;  
• Izveidota vienota dzimtsarakstu nodaļa, sociālais dienests un bāriņtiesa.  

 
Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildei, pašvaldības dome ir izveidojusi 47 iestādes. Iestādes pārstāv pašvaldību to 
kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 

Vi ļakas novada domē izpildvarā strādāja 23 darbinieki (dati uz 01.11.2011.).  

Pašvaldība ir kapitāldaļas šādās kapitālsabiedrībās: 

1. SIA „Vi ļakas namsaimnieks”; 
2. SIA „Žīguru namsaimnieks”; 
3. SIA “Vi ļakas Veselības Aprūpes Centrs”; 
4. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 
5. SIA “Balvu autotransports” 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
2. biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””; 
3. biedrībā “Balvu rajona partnerība”. 
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2. Pašvaldības budžets 
Vi ļakas novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Pamatbudžetu veido 
nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (maksas pakalpojumi, ieņēmumi no īpašuma 
iznomāšanas, soda maksas), valsts mērķdotācijas, savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām un 
aizņēmumi no Valsts kases.  
Visvairāk līdzekļi tiek paredzēti Izglītībai, 2010.gadā 1162436,00 Ls, 2011.gadā – 1218887,00 
Ls (29.attēls). 

 

29.attēls. Budžeta sadalījums pa nozarēm salīdzinoši 2010. un 2011.gadā. [Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa] 

 
Salīdzinot plānotos budžeta izdevumus, analizējot procentuālo sadalījumu, arī izglītības nozarei 
pēdējos divos gados ir paredzēti vislielākie izdevumi (30.attēls). 
 

 

30.attēls. Budžeta sadalījums pa nozarēm salīdzinoši 2010. un 2011.gadā. [Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa] 
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Salīdzinoši dati par izdevumiem pēc nozarēm 2010.gada un 2011.gada izdevumiem (41.tabula). 
 
 
 41.tabula. Pašvaldības budžeta izdevumi pa nozarēm 2010. un 2011.gadā. [Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa] 

Nozare/gads 2010 2011 
Izglītība 1162436 48,67 1218887 43,63 
Sociālā aizsardzība 284890 11,93 427920 15,32 
Atpūta, kultūra, reliģija 283314 11,86 254091 9,10 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimnienošana 142314 5,96 370243 13,25 
Ekonomiskā darbība 77784 3,26 95301 3,41 
Izpildvaras darbība 234101 9,80 265838 9,52 
Veselība 50993 2,14 4320 0,15 
Sabiedriskā kārtība un drošība 33945 1,42 910 0,03 
Pārvalžu darbība 118411 4,96 155962 5,58 
Kopā izdevumi  2388188 2793472 

 
Aizņēmumiem 2010.gadā samaksāti 161974,00 Ls, bet 2011.gadā plānots izmaksāt 125000,00 
Ls. 
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VIII SVID anal īze 
Nozare Stiprās puses Vājās puses Iespējas  Draudi 
Demogrāfija -Teritorija nav pārapdzīvota  

- Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo 
Vi ļakas pilsētā un pagastu 
centros 

- Samazinās iedzīvotāju skaits 
- Zemi dzimstības rādītāji 
- Migrācijas saldo negatīvs: 
jaunieši aizplūst uz lielajām 
pilsētām un darbspējīgie 
iedzīvotāji dodas strādāt uz 
ārzemēm 
- Dzīvo viensētās, nomirstot 
dažiem iedzīvotājiem, izmirst 
viss ciemats 

-Pašvaldības atbalsts bērna 
piedzimšanai un jaundzimošo 
pabalsts līdz bērna 1 gada 
vecumam 

- Dzimstības līmeņa 
pazemināšanās valstī kopumā 
- Valsts atbalsta politika 
bērniem, ģimenēm ar bērniem, 
pensionāriem 
- Zems iedzīvotāju īpatsvars 
pirms darbaspējas vecuma 
 

Nodarbinātība -Nodarbinātības veicinošo 
pasākumu plāna izstrādē 
- Sadarbība ar Nodarbinātības 
Valsts aģentūru 
- ESF projekta "Darba 
praktizēšanas ar stipendiju" 
īstenošana Viļakas novadā  
- Dažādu nodarbinātības 
aktualitāšu un vakanču 
publicēšanu novada tīmekļa 
vietnē 

- Augsts bezdarba līmenis 
- Darba vietu trūkums 
- Maz iespēju jauniešiem un 
jauniešiem pēc skolas beigšanas 
atrast darbu Viļakas novadā 
- Cilvēkresursu nepietiekams 
profesionālais līmenis, 
darbaspēka prasmju un iemaņu 
neatbilstība darba tirgus 
prasībām 

- Invesoru piesaiste jaunu 
uzņēmumu izveidošanā 
- Iedzīvotāju informētība par ES 
fondu iespējām uzņēmējdarbības 
uzsākšanai 
- Pārkvalifikācijas apmācības 
sadarbībā ar Nodarbinātības 
Valsts aģentūru 

- Darbaspējīgo iedzīvotāju 
aizsplūšana 
- Jauniešu neatgriešanās 
dzimtajā novadā 
- Investoru nevēlēšanās 
darboties Latgales pierobežas 
reģionā 

Uzņēmējdarbība un tūrisms - Novada atrašanās pierobežas 
teritorijā  
- Attīstīta lauksaimniecība 
- Piena un gaļas lopkopība 
- Pieejami mazumtirdzniecības 
pakalpojumi 
- Ekoloģiski tīra vide 
- Daudz īpaši aizsargājami dabas 
teritoriju 
- Ievērojams skaits 
kultūrvēsturisko pieminekļu 
- Pieejamas naktsmītnes 
nelielām ceļotāju/tūristu grupām 
- Pēc iepriekšēja pieteikuma ir 
pieejami ēdināšanas pakalpojumi 

- Novads atrodas tālu no 
ekonomiski attīstītākajiem valsts 
un reģiona nozīmes centriem 
- Zems ekonomiski aktīvo 
uzņēmumu skaits 
- Zems atbalsts no valsts 
lauksaimniecības attīstībai 
- Zems atalgojuma līmenis 
- Lielākoties nodarbina tikai 
savus ģimenes locekļus 
- Trūkst ražošanas uzņēmēju ar 
augstu pievietoto vērtību 
-Vāji attīstīta tūrisma 
pakalpojumu uzņēmējdarbība – 
Vāji pieejami naktsmītņu, 

- Izveidot uzņēmējdarbības un 
tūrisma veicināšanas centru un 
finansiāli nodrošināt tā darbību 
- Nodrošināt projektu izstrādi 
vietējiem uzņēmējiem 
-Attīstīt intrastruktūru, tūrisma 
nozares vajadzībām 
- Nodrošināt apmācības lauku un 
mežu apsaimniekotājiem 
- Organizēt pieredzes apmaiņas 
braucienus uz citiem 
lauksaimniecības uzņēmējiem 
Latvijā un Eiropas Savienības 
valstīm 
- Veicināt kooperatīvu 

- Biežas un neprognozējamas 
nodokļu politikas izmaiņas 
- Nav iespējams vietējā tirgū 
realizēt produkciju, jo zema 
pirktspēja 
- Zems iedzīvotāju ienākumu 
līmenis 
- Nav pieprasījuma pēc tūrisma 
pakalpojumiem visu sezonu, 
uzņēmēji nav ieinteresēti 
darboties tūrisma nozarē 
- Mazapdzīvota un ekonomiski 
mazattīstīta pierobežas teritorija 
- Finansšu trūkums jaunu 
uzņēmumu izveidei 
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mazām un lielām grupām 
- Novada dome iesaistās 
Latgales reģiona tūrisma un 
uzņēmējdarbības pārrobežu 
sadarbības projektos 

ēdināšanas pakalpojumi lielākām 
grupām kā 35 cilvēki 
- Trūkst informācijas par tūrisma 
iespējām (informatīvo stendu, 
kvalitatīvu drukāto materiālu) 
Vi ļakas novadā 
- Trūkst informācijas par novadu 
svešvalodās 
- Vāji attīstīti tūrisma 
kompleksie piedāvājumi 
- Ģeogrāfiski atrodas tālu no 
tūristu iecienītākajiem ceļojuma 
galamērķiem 
- Vīzu saņemšanas noteiktumi 
neveicina tūristu piesaisti no 
kaimiņvalsts – Krievijas 
Republikas 
- Nepietiekami novērtēts 
kultūrvēsturiskais mantojums kā 
tūrisma vidi veidojošs faktors 

izveidošanu lauksaimniecības 
produktu realizēšanai un dažādu 
pakalpojumu sniegšanā 
- Uzņēmējiem, kas palielina 
novadā darba vietu skaitu, 
nodrošināt nekustāmā īpašuma 
nodokļu atvieglojumus 
- Investoru piesaiste māla 
atradnes „Kuprava” izmantošanā 
- Inovatīvas uzņēmējdarbības 
attīstība 
-Veicināt sadarbības veidošanas 
starp vietējiem uzņēmējiem un 
izglītības iestādēm 
- Izveidot novada tēlu un 
veicināt tā atpazīstamību 
-Iekļauties kopējos tūrisma 
maršrutos Latgales reģionā 
- Veicināt sadarbību tūrisma 
piedāvājuma izstrādē ar 
Ziemeļvidzemi 
- Jaunu tūrisma pakalpojumu 
attīstība un esošo tūrisma 
pakalpojumu kvalitātes un 
dažādības pilnveidošana 
- Kultūrvēsturisko objektu 
saglabāšana 

- Lielais kredītu slogs 
- Tūrismam nedraudzīga 
infrastruktūra – slikta autoceļu 
kvalitāte 
- Nepietiekams finansējums 
tūrisma attīstībai 

Izglītība - Radoši, kvalificēti, ar lielām 
darba spējām apveltīti, motivēti 
pedagogi  
- Ārpusstundu darba 
organizēšana  
- Pedagogu tālākizglītības 
organizēšana  
- Sadarbība ar augstskolām un 
tālākizglītības iestādēm 
- Piedalīšanās vietējā mēroga un 
starptautiskajos projektos 
- Metodisko apvienību darbs 
- Profesionālās ievirzes skolas  

- Mūsdienīga mācību 
aprīkojuma trūkums mācību 
iestādēs 
- Nepietiekoša sadarbība ar 
vecākiem 
- Nav pietiekoši aktīva iesaiste 
un līdzdalība projektos 
- Nenotiek pietiekoša starpskolu 
sadarbība 
- Nepietiek atbalsta personāla 
(logopēds, karjeras konsultants, 
jauniešu lietu speciālists) 
- Trūkst mūžizglītības iespēju 

-Papildus izglītības programmu 
izveide un piedāvājums 
izglītības iestādēs 
- Izglītības iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes modernizācija 
- Skolas vides pilnveide 
- Izglītības iestāžu attīstības 
plānošana un pārraudzība 
- Attīstīt, daudzveidot sadarbību 
ar vecākiem 
- Paplašināt tālākizglītības, 
mūžizglītības piedāvājumu 
novadā 

- Skolēnu skaita samazinājums 
 
-Finansējuma trūkums 
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- Veiksmīga izglītības 
programmu realizācija, 
metodiskais darbs 
- Jaunākās pedagoģiskās 
pieredzes apgūšana un 
pielietošana mācīšanas procesā 
- Pašvaldības atbalsts 
- IT speciālista un psihologa 
piesaiste 
-Darbojos divi jauniešu 
iniciatīvu centri 

pieaugušajiem 
- Rekavas vidusskolas PII telpas 
nav pilnībā piemērotas 
kvalitatīva mācību procesa 
organizēšanai  
- Novada studentiem nav prakšu 
vietas savā novadā 
 

- Atbalsta personāla 
paplašinājums (logopēds, 
karjeras konsultants, jauniešu 
lietu speciālists) 
-Sadarbība ar pašvaldību, 
apkārtējiem uzņēmumiem un 
organizācijām izglītības iestāžu 
telpu efektīvai un lietderīgai 
izmantošanai 
- Skolēnu piesaiste no kaimiņu 
novadiem 
- Izveidot jauniešu iniciatīvu 
centru Viļakā 
- Izveidot dienesta viesnīcu 
Vi ļakas Valsts ģimnāzijai 
- Veikt izglītības iestāžu 
rekonstrukciju, piesaistot ES 
finansējumu 
- Veicināt skolēnu izglītošanos 
par uzņēmējdarbības iespējām, 
veidojot izpratni skolēnos par 
uzņēmējdarbības vidi un atbalsta 
instrumentiem 

Sports, aktīvā atpūta un jaunatne - Vēsturiskas un spēcīgas sporta 
tradīcijas distanču slēpošanā, 
skriešanā, velobraukšanā, 
futbolā un šaušanā 
- Izveidota sporta skola 
- Aktīvi un enerģiski sporta 
darba organizatori 
- Pieredze novada, starpnovada 
un valsts līmeņa sporta 
savensību organizēšanā 
- Trenažieru zāles ir pieejamas 
Vi ļakā, Medņevas pagasta 
Semenovas ciemā, Šķilbēnu 
pagasta Rekovas ciemā 
- Novada NGO iesaistās veselīga 
un sportiska dzīvesveida 
popularizēšanā 

- Nesakārtota sporta 
infrastruktūra 
- Novada teritorijā nav stadiona, 
kur rīkot liela mēroga sacensības 
- Zema iedzīvotāju iesaistīšanās 
sporta pasākumos 
- Trūkst organizētu aktivitāšu 
jaunatnes nodarbei vakaros 
- Trūkst spēcīgu līderu pašu 
jauniešu vidū 
- Nav pietiekams materiāli 
tehniskās bāzes nodrošinājums 
mūsdienīgām jauniešu 
aktivitātēm 
- Jaunatnes darbā nav 
nodrošināts darbs ar jaunieši, kas 
beigusi skolas gaitu 

-Izveidot koordinētu sporta 
darbību novadā 
- Veicināt sporta attīstību arī 
citos pagastos, ne tikai Viļakas 
pilsētā un Šķilbēnu pagastā 
-Izveidot vienotas novada 
komandas, kas piedalās 
starpnovadu, reģionu un valsts 
līmeņa sacensībās. 
-Popularizēt veselīgu dzīves 
veidu un piedāvāt sportošanas 
iespējas arī pieaugošajiem, 
ģimenēm ar pirmskolas vecuma 
bērniem 
- Attīstīt komandu spēles un 
vieglatlētikas disciplīnas 
- Sakārtot sporta infrastruktūru, 

- Intereses mazināšanās par 
sporta aktivitātēm no iedzīvotāju 
puses 
- Finansējuma trūkuma dēļ 
iedzīvotāji nevar atļauties 
līdzekļus sporta aktivitātēm un 
aktīvai atpūtai  
- Nepietiekams finansējums 
sporta attīstībai novadā 
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- Darbojas mednieku un 
makšķernieku biedrības 
- Pašvaldības atbalsts sporta 
pasākumu organizēšanai 
- Pieejams finansiālais un 
profesionālais atbalsts jauniešu 
projektu izstrādei 
- Darbojas jauniešu NVO 
- Balkanu kalnos izveidota 
sporta bāze 
 

- Nav pieredzes līdzdalībā 
pašvaldības darbā 

izbūvējot vienu stadionu, kas 
atbilstu starptautiska līmeņa 
sacensību rīkošanai un būtu 
pieejams cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, kuri pārvietojās 
ratiņkrēslos 
- Veicināt starptautisko 
sadarbību sportā 
- Veicināt jauniešu iesaistīšanos 
jauniešu projektu izstrādē un 
realizācijā 
- Turpināt pakalpojumu 
piedāvājuma attīstību dabas 
parkā „Balkani” 

Kultūrvide -Kultūrvēsturiskais mantojums 
-Katrā novada pagasta centrā ir 
savs kultūras/tautas nams un 
bibliotēka 
- Tradīciju saglabāšana 
- Zinoši, spēcīgi darbinieki, 
iestāžu vadītāji un pulciņu 
vadītāji 
- Bērnu, jauniešu lielā aktivitāte 
-Kultūras pasākumu dažādība 
-Domes un pašvaldības atbalsts 
- Novada tautas mākslas 
kolektīvi 
- Kultūras darbinieku spēja 
organizēt daudzpusīgus un 
kvalitatīvus pasākumus dažādām 
mērķauditorijām 
- Laba sadarbība ar novada 
iestādēm – skolām, pirmskolas 
izglītības iestādēm 
- Sponsoru piesaiste  
- Novadā ir trīs brīvdabas 
estrādes 
- Stabila un iekopta folkloras 
kustība 
- Latgaliskuma saglabāšana, kas 

-Cilvēku ieinteresēšana 
iesaistīties kultūras dzīvē 
- Kultūras infrastruktūras 
nolietojums 
- Tehniskā aprīkojuma trūkums 
- Stāvlaukumi pie 
kultūras/tautas namiem neatbilst 
pasākuma apmeklētāju 
autotransporta novietošanai 
- Ne visi kultūras/tautas nami ir 
renovēti 
- Vidējās paaudzes kolektīvu 
kūtrums 
- Tautu tērpu un tērpu trūkums 
novada kolektīviem 
- Atsevišķas bibliotēkas nav 
pieejamas personām ar īpašām 
vajadzībām 
- Budžeta finansējuma 
samazinājums ietekmē 
bibliotēkas krājumu kvalitāti 
 

- Pilnveidot darbu kultūras 
nozarē; 
- Piesaistīt ES struktūrfondu 
finansējumu 
- Kultūras pasākumu savlaicīga 
popularizēšana, reklāma 
- Atjaunot kultūras 
infrastruktūru kultūras 
pakalpojumu sniegšanai visām 
sabiedrības grupām 
- Veidot sadarbību ar 
nevalstiskām un privātām 
organizācijām 
- Bibliotēkām lietotāju 
automatizēta apkalpošana un 
vienotās lasītāju kartes ieviešana 
- Bibliotēkām jāiekļaujas vienotā 
novada kultūras, informācijas un 
tūrisma telpā 
- Attīstīt dažādu prasmju 
apguves darbnīcas 
- Saglabāt un kopt 
kultūrvēsturiskās tradīcijas 
- Atbalstīt kultūras darbinieku 
apmācības 
 

- Kultūrvēsturiskā mantojuma 
nesakārtošana, nepārmantošana 
– drauds tā zaudēšanai 
-Cilvēkresursu samazinājums 
- Kultūras (organizēšanas) 
kvalitātes samazinājums 
- Nestabila cenu politika 
- Kultūras pasākumu 
apmeklētāju skaita 
samazināšanās 
- Ja tiks slēgtas skolas pagastu 
pārvaldēs, arī kultūras dzīve 
apsīks 
- Nodokļu politika valstī – 
nodokļu paaugstināšanās 
rezultātā sadārdzinās grāmatu 
un preses izdevumu cenas 
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tiek pamanīta visā Latgalē un 
Latvijā 
- Tiek apgūtas projektu naudas 
- Bibliotēkas reģistrētas Latvijas 
bibliotēku reģistrā 
- Pastāvīgais interneta 
pieslēgums 
- Abonētas datu bāzes Letonika, 
Lursoft 
- Bibliotēkas ir sociālās 
saskarsmes centrs, kurā 
nozīmīga vieta ir izglītojošiem 
un kultūras pasākumiem 
- Bibliotēkās ir vērtīgs grāmatu 
fonds un periodiskie izdevumi 
- Iespēja apgūt informācijas 
tehnoloģijas jebkura vecuma 
bibliotēku apmeklētājiem 
- Plašs novadpētniecības 
materiālu krājums 
- Balvu RCB rīkoti semināri 
- Pastāvīgs lasītāju/lietotāju 
apmeklējums bibliotēkās 
- Sadarbība ar kaimiņ novadu un 
kaimiņ valstu pašdarbības 
kolektīviem 
- Dalība kaimiņ novadu un 
kaimiņ valstu pasākumos 
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Sociālā aprūpe -Ir sociālais dienests, kas 
piedāvā sociālos pakalpojumus 
un sociālo palīdzību 
- Sakārtota dienesta darbību 
reglamentējošā dokumentācija 
un Sociālais dienests reģistrēts 
sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā 
- Kvalificēti sociālā darba 
speciālisti 
- Sakārtota sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības 
piešķiršanas sistēma. 
- Pašvaldība atbalsta Sociālā 
dienesta iniciatīvas 
- Pieejams ilgstošās sociālās 
aprūpes pakalpojums savas 
pašvaldības divās ilgstošas 
sociālās aprūpes iestādēs 
- sadarbība ar citu pašvaldību 
sociālajiem dienestiem 
- sadarbība ar citām valsts un 
pašvaldību iestādēm un 
institūcijām 

 

-Nav attīstīti alternatīvie sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi 
- Liela darba slodze sociālā 
darba speciālistiem 
- Nav sava transporta 
- Nav iespējams piekļūt 
pašvaldības un valsts datu 
reģistros pieejamām ziņām par 
ģimeni (personu), lai 
elektroniski iegūtu vai 
pārbaudītu sociālā pakalpojuma 
vai palīdzības sniegšanai 
nepieciešamo informāciju 
- Nav iespējams elektroniski 
apkopot un automatizēti 
apstrādāt valsts statistikas 
pārskatiem nepieciešamo 
informāciju 
- Nav veikts pētījums un 
izvērtējums par sniegtajiem un 
nepieciešamajiem 
pakalpojumiem 
- Attālinātos pakalpojumu 
sniegšanas punktos (pagastu 
pārvaldēs) dienestam atvēlētās 
telpas un to aprīkojums neatbilst 
normatīvo aktu prasībām 
- Attālinātos pakalpojumu 
sniegšanas punktos (pagastu 
pārvaldēs) vide nav piemērota 
personām ar pārvietošanās 
traucējumiem 

- Attīstīt pakalpojumus krīzē 
nonākušām ģimenēm 
(personām) 
- Attīstīt pakalpojumu „aprūpe 
mājās” 
- Attīstīt rehabilitācijas 
pakalpojumus personām pēc 
ārstēšanās, personām pēc 
atbrīvošanās no ieslodzījuma 
vietām, personām ar dažādu 
veidu atkarības problēmām, 
vardarbībā cietušām personām. 
- Daudzveidot sociālo 
pakalpojumu klāstu (transporta 
pakalpojumi krīzes situācijās, 
pakalpojumi gulošu personu 
transportēšanai, sadzīves 
pakalpojumi trūcīgām un 
maznodrošinātām personām). 
- Attīstīt starpinstitucionālo 
sadarbību savā pašvaldībā 

- Zems iedzīvotāju ienākumu 
līmenis 
- Trūcīgo iedzīvotāju skaita 
palielināšanās 
- Iedzīvotājus skaita, kas cieš no 
psihoaktīvo vielu un alkohola 
atkarības vai nekontrolētas 
lietošanas, palielināšanās 
-Iedzīvotāju sociālās spriedzes 
pieaugums 
- Ģimeņu skaita, kurās vecāki 
nevar nodrošināt pietiekami 
labvēlīgus apstākļus bērniem, 
palielināšanās. Šāda dzīvesveida 
pārmantošana nākošajās 
paaudzēs. 
- Nepietiekamais finansējums 
- Zemais atalgojums, kas ir 
neatbilstošs darbinieku 
noslodzei un amata pienākumu 
pildīšanai izvirzītām prasībām 
- Telpu attālinātos pakalpojumu 
sniegšanas punktos un to 
aprīkojuma neatbilstība 
normatīvo aktu prasībām 
- Sabiedrības un pašvaldības 
pārvaldes darbinieku neizpratne 
par sociālā darba būtību un 
likumdošanu 
- Birokrātiskie šķēršļi 
iedzīvotāju faktiskās 
dzīvesvietas deklarēšanai 

- Sociālo pakalpojumu izmaksu 
palielināšanās vai arī darbinieku 
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slodzes palielināšanās 
daudzveidojot sociālo 
pakalpojumu klāstu pie 
salīdzinoši nelielā novada 
iedzīvotāju skaita un blīvuma - 
Ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumu sniedzēji nav 
reģistrēti sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā 

Veselības aprūpe -Sakārtota ambulatorās veselības 
aprūpes infrastruktūra 
- Attīstīta ģimenes ārstu 
institūcija, nokomplektētas 
ģimenes ārstu prakses 
- Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības nodrošināšana 
Vi ļakas slimnīcā 
-Investīciju piesaiste veselības 
aprūpē 
- Ārstniecības iestādes sakārtotas 
atbilstoši labas prakses 
rekomendācijām. 
- Pakalpojuma pieejamība tuvāk 
dzīves vietai 
- Slimnīcas labaratorijā pieejams 
plašs pakalpojumu klāsts 

-Lielais attālums no 
daudzprofilu slimnīcām - 100km 
- Attālums no specializētiem 
centriem -  250 km, 
- Ārstu specialistu trūkums 
novadā 
- Iedzīvotāju zemā maksātspēja 
- Nepietiekams valsts 
finansējums 
-Medicīnas ierīču un 
medikamentu cenu pieaugums  
(PVN nodoklis) 

- ERAF investīciju piesaiste 
- Iespēja attīstīt ambulatorās 
veselības aprūpes infrastruktūru 
- Medicīnisko tehnoloģiju iegāde 
- Iespēja saņemt valsts 
pakalpojumu 
- Veselības aprūpes 
nodrošināšana sociāli 
mazaizsargātām iedzīvotāju 
grupām 
- Stipras ģimenes ārsta 
komandas izveide (komandā vēl 
ir ārsta palīgs, māsa, vecmāte) 
- Ambulatoro pakalpojumu 
paplašināšana uz vietas 
- Balvu Veselības aprūpes 
vienībā (ietilpst arī Viļakas 
novads) garantēt un nodrošināt 
VAP-mājas aprūpi 

-Personāla resursu trūkums 
- Energoresursu cenu pieaugums 
- Finansu līdzekļu trūkums 
veselības aprūpei 
- Likumdošanas izmaiņas 
veselības aprūpē 
- Iedzīvotājiem trūks finanšu 
līdzekļu, lai samaksātu par 
veselības pakalpojumiem 
- Palielinās skaits, kad novēloti 
atklāj saslimšanas gadījumus  
 

Inženiertehniskā infrastruktūra ( 
t.sk. sabiedriskā drošība, 
transporta infrastruktūra, 
informācijas tehnoloģijas un 
telekomunikācijas, komunālā 
saimniecība, atkritumu 

- Pietiekoši sazarots ceļu tīkls 
novadā 
- Novadā kursē sabiedriskais 
transports 
- Vi ļakā un pagastu 
centrosdarbojas centralizēts 

- Zema ceļu kvalitāte valsts 
ceļiem 
- Nepietiek finansējuma 
pašvaldības ceļu uzturēšanai gan 
ziemas, gan vasaras sezonā 
- Liela daļa autoceļu novadā ir 

-Pašvaldībai pieder ceļu tīrīšanas 
un kopšanas tehnika, lai veiktu 
operatīvāku ceļu apkopi 
pašvaldības ceļiem 
- Turpināt ceļu programmas 
„Austrumu stīga” virzību, 

- Komunālo pakalpojumu straujš 
cenu kāpums 
- Nepietiekams valsts un ES 
finansējums inženiertehniskās 
infrastruktūras sakārtošanai 
- Viensētu īpašnieku nevēlēšanās 
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apsaimniekošana) 
 

ūdensapgādes un siltumapgādes 
tīkls 
- Vi ļakā un pagastu centros 
darbojas atkritumu 
apsaimniekošanas tīkls 
- Siltumenerģijas ražošanā 
pārsvarā izmanto malku 
- Vi ļakā atrodas valsts 
robežsardzes un valsts policijas 
pārvalde 
- Katrai novada administratīvajai 
teritorijai ir nozīmēts valsts 
policijas inspektors 
- Izstrādāti novada sabiedriskās 
kārtības noteikumi 
- Pieaug iedzīvotāju prasmes IT 
lietošanā 
- Vi ļakās bibliotēkā un pagasta 
bibliotēkās ir publiski pieejams 
internets 

grunts seguma 
- Sabiedriskā transporta 
kursēšana ne vienmēr atbilst 
pieprasījumam 
- Novada teritorijā esošo 
dzelzceļu neizmanto 
- Ierobežotais darbinieku skaits 
valsts policijā nespēj nodrošināt 
sabiedrisko drošību un operatīvu 
nelikumību novēršanu novada 
teritorijā 
- Nav sakārtotas esošās 
ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas sistēmas 
- Nepietiekamo attīstīta 
centralizēta notekūdeņu 
kanalizācijas sistēma 
- Ielu apgaismojuma 
infrastruktūras nolietojums 
- Atkritumu savākšanā nav 
vienota sistēmas novadā, privātie 
iedzīvotāji nenoslēdz atkritumu 
savākšanas līgumus 
- Ne visi iedzīvotāji ir iesaistīti 
centralizētajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā 
- Trūkst dzīvojamās platības 
Vi ļakas pilsētā, pieprasījums 
pārsniedz piedāvājumu 
- Ierobežots piedāvāto e-
pakalpojumu klāsts novadā 
- Zems vidējās un vecākās 
paaudzes prasmju līmenis IT 
lietošanā 
- Pašvaldībā nav izstrādātas e-
pakalpojumu ieviešanas 
procedūras 

izbūvējot asfaltbetona segumu 
Vi ļaka – Kuprava, Semenova – 
Rekova 
- Veikt Viļakas pilsētas galveno 
ielu asfaltēšanu  
- Pašvaldības ceļu un ielu 
infrastruktūras sakārtošanai 
piesaistīt ES finansējumu  
- Ielu apgaismojuma uzlabošanu 
- Sakārtot ūdenssaimniecības 
sistēmas novada centrā un 
lielākajos ciemos 
- Sakārtot atkritumu 
apsaimniekošanu visā novada 
teritorijā  
- Palielināt alternatīvās 
atjaunojamās enerģijas 
izmantošanu 
- Energoresursu izmantošanas 
efektivitātes paaugstināšana 
veicot sociālo dzīvojamo 
māju/ēku/dzīvojamo māju 
siltināšanas/ renovācijas 
pasākumus 
- Izveidot pašvaldības policiju 
- IT strauja attīstība 
- Bezvadu interneta pieejas 
nodrošināšana  novada teritorijā 
- Pašvaldības informācijas 
sistēmas un e-pakalpojumu 
attīstība 

iesaistīties vienotā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā 
- Atkarība no ārējiem 
energoresursiem 
- Energoresursu izmaksu straujš 
pieaugums 
- Alternatīvu energoavotu 
trūkums ārkārtas situāciju 
gadījumos 
- IT tehnoloģiju strauja 
novecošanās 
- Datoratkarības izplatība 
- Interneta degradējošā ietekme 
uz jaunāko paaudzi 

Vide - Daba - Ainaviski daudzveidīga un 
vērtīga teritorija 
- Ekoloģiski tīra vide 

- Nesakoptas, neapsaimniekotas 
zemes platības  
- Nav sakoptas degradētās 

- Mērķtiecīgi izmantot esošos 
zemes un vides resursus, nosakot 
vienotu zonējuma sistēmu un 

-Finansējuma līdzekļu trūkums 
dabas objektu sakārtošanai 
- Īpašumtiesības un zemie 
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- Mežos ir lieli ogu, sēņu 
krājumi 
- Sastopamas retu dzīvnieku un 
augu sugas 
- Aizliegta ģenētiski modificētu 
kultūraugu audzēšana 
- Ir izstrādāti dabas aizsardzības 
plāni īpaši aizsārgājamajām 
dabas teritorijām 
- Novadā nav ražošanas 
uzņēmumu, kas veido videi 
bīstamos atkritumus 

teritorijas 
- Nepietiekami labiekārtotas 
iedzīvōtāju atpūtas vietas 
(peldvietas, parki, skvēri, 
pagalmi) 

videi draudzīgu 
apsaimniekošanas plānu 
- Sakārtot degradēto vidi 
- Visām īpaši aizsargājamām 
teritorijām izstrādāt 
apsaimniekošanas plānus, lai 
sabalansētu teritorijas 
aizsardzību un iespēju attīstīt 
uzņēmējdarbību 
- Izmantot esošos dabas resursus 
sporta un aktīvās atpūtas 
aktivitātēm 
- Atpūtas vietu veidošana, 
saglabāšana un uzturēšana 
- Ūdensresursu sakārtošana, t.sk. 
pieViļakas ezera 
- Labiekārtot pludmales 
publiskajās peldvietās 
 

ienākumi kavēs daudzu vidi 
degradējošu objektu sakārtošanu 
- Dabas resursu nesaimnieciska 
un neracionāla izmantošana 
- Zems iedzīvotāju zināšanu 
līmenis par vides saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm 
- Neattīstās „zaļā domāšana” 
- Dabas resursu izmantošana, 
izmantojot devīzi „dzīvojam 
tikai šodienai” 
- Transporta plūsmas 
palielināšanās līdz ar RKP 
„Vientuļi”atvēršanu 
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Pašreizējas situācijas analīzes kopsavilkums 
Novada teritorija  
Vi ļakas novads atrodas Latgales reģiona ziemeļaustrumos. Tas robežojas ar Alūksnes, Balvu, 
Baltinavas novadiem un Krievijas federāciju. Ārējā Vi ļakas novada robeža 66 km garumā ir ne 
tikai novada, bet arī Latvijas Republikas un ES ārējo robeža. Viļakas novada kopējā teritorija ir 
638,79 km2. 2011.gada sākumā Viļakas novadā dzīvo 6467 iedzīvotāji, blīvums - 10,1 
iedzīvotāji/km2.  
 
Saskaņā ar VZD bilanci, pēc teritorijas sadalījuma atbilstoši zemes lietojuma veidiem, Viļakas 
novada teritorijas kopējā bilance ir 63878,6 ha, lielāko īpatsvaru aizņem meži 34110,5 ha – 53 % 
un lauksaimniecībā izmantojamā zeme 21712,2 ha – 34 %. 
 
Novada teritoriju veido 1 pilsēta – Viļaka un 6 pagastu pārvaldes – Kupravas, Medņevas, Susāju, 
Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru. Novada administratīvais centrs – Viļakas pilsēta atrodas 250 km 
attālumā no valsts galvaspilsētas Rīgas, 196 km attālumā no Daugavpils un 110 km attālumā no 
Rēzeknes. 
 
Vi ļakas novadu šķērso 1.šķiras autoceļš P35 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža 
(robežkontroles punkts Vientuļi), valsts autoceļi P42 Viļaka-Zaiceva-Krievijas robeža un P45 
Vi ļaka - Kārsava. Novads atrodas tālu no reģionālās un nacionālās nozīmes centriem. Ir slēgta 
dzelzceļa satiksme. Dzelzceļa atjaunošana nav prognozējama. 
 
Novada teritorijā ir atklātas māla, smilts un grants derīgo izrakteņu iegulas. Tām ir svarīga 
nozīme novada saimnieciskajā darbībā. Kūdra un sapropelis atrodas dabas aizsargājamās 
teritorijās, to atradnes nav izpētītas un nav noteikta nozīme novada saimnieciskajā attīstībā 
nākotnē. 
 
Vi ļakas novadā ir 14 ezeri un ūdenstilpnes. Novada teritorijā tek 33 lielākas un mazāskas upes. 
Lielākais ezers novadā ir Vi ļakas ezers (137,6), otrs lielākais ir Tepenīcas ezers (30,9 ha) un 
trešais – Nastrovas ezers (23,5 ha). Iedzīvotāji ir iecienījuši atpūtu arī pie Ilziņu, Lodumas un 
Raču ezeriem Medņevas pagastā. Novada upju tīkls iekļaujas Daugavas un Veļikajas baseinos. 
Lielākās upes novadā ir Kūkova, Kira, Rika, Niedrupīte, Vjada, Ludonka, Liepna, Virica un 
Bolupe. 
 
Vi ļakas novadu veidojošo pagastu teritorijas ir unikālas. Bagāts kultūrvēstures mantojums ir 
Vi ļakas pilsētā, Medņevas un Šķilbēnu pagastos. Pilsētciematu apbūve ir raksturīga Kupravas un 
Žīguru ciemiem. Medņevas, Šķilbēnu un Vecumu pagastos lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
apsaimnieko lielākie lauksaimniecības uzņēmēji novadā: SIA „Ķira” un z/s Kotiņi. Lielākie 
mežu masīvi ir sastopami Žīguru un Susāju pagastos. Māla krājumi koncentrējas Kupravas un 
Susāju pagastos. Vecumu un Susāju pagastā atrodas aizsargājamās dabas teritorijas: dabas 
liegumi un dabas parki. Kopā novadā aizsargājamās dabas teritorijas ir seši liegumi, viens dabas 
parks, viens ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis un viens vietējās nozīmes dabas 
parks. 
 
Vi ļakas novadā ir 45 aizsargājamie kultūras pieminekļi: 2 valsts nozīmes mākslas pieminekļi un 
2 vietējās nozīmes mākslas pieminekļi; 3 valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi un 15 vietējās 
nozīmes arhitektūras pieminekļi; 12 valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi un 11 vietējās 
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nozīmes arheoloģijas pieminekļi. Visbagātākā ar kultūras pieminekļiem ir Viļaka. Pilsētā atrodas 
17 jeb 38 % no Viļakas novadā esošajiem aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem. 
Vi ļakas novads ir bagāts ar krucifiksiem, Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē ir reģistrēti 46 
krucifiksi. Kultūras pieminekļi un krucifiksi ir nozīmīgs resurss kultūrvēstures maršrutu izstrādē, 
kultūras studiju organizēšanā un kultūras tradīciju reprezentēšanā novada visiem un tūristiem. 
 
Iedzīvotāji un apdzīvojums 
Uz 2010.gada 1.janvāri, pēc Viļakas novada domes datiem Viļakas novadā bija deklarēti 6467 
iedzīvotāji (blīvums 10,1 iedzīvotāji uz 1 km2, vidēji Latvij ā 34,9, vidēji novados (bez republikas 
pilsētām) 17,3, vidēji Latgales reģionā (bez republikas pilsētām) 13,9, vidēji Latgales reģionā (ar 
republikas pilsētām) 23,4).  
 
Vi ļakas novada centrā Vi ļakas pilsētā dzīvo 1570 iedzīvotāji jeb 24,28 % no kopējo iedzīvotāju 
skaita, pārējie dzīvo sešos pagastos jeb 75,72 %. Viļakas novadā 2010.gada sākumā dzimuma 
struktūra ir 52,9 % sievietes un 47,1 % vīrieši. 
 
Laika periodā no 2000. līdz 2010.gadam Viļakas novadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 19 
% jeb 1535 cilvēkiem. Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā ar katru gadu samazinās. Iedzīvotāju 
skaita samazināšanos izraisa zemā dzimstība, augstā mirstība, kā arī migrācija uz citām 
teritorijām. 
 
Vi ļakas novads ir pierobežas novads (robežojas ar Krieviju). Vi ļakas novads pēc nacionālā 
sastāva ir latvisks novads. Tajā dzīvo 75 % latvieši, otra lielākā pamattautība ir krievi – 20 %. 
Ukraiņi veido 1 %, čigāni arī sastāda 1 %, pārējās tautības - 3 %. 
 
Iedzīvotāji Vi ļakas novadā aktīvi saglabā, uztur un atdzīvina reliģisko mantojumu. Vi ļakas 
novadā Romas katoļi ir 46 % no kopējā iedzīvotāju skaita, 2 % luterāņi un 38 % pareizticīgo. 
 
Ekonomikas attīstība 
Galvenā tautsaimniecības nozares Viļakas novadā ir lauksaimniecība. Ir novērojama arī 
mazumtirdzniecība un novada teritorijā ir iespējams saņemt pakalpojumus: ārstu prakses, 
veterināros, friziera, transporta, kravu pārvadājumu, ēdināšanas pakalpojumus. Valsts un 
pašvaldību iestādes ir vērtējamas kā stabilas darba devējas novadā. 
 
Vi ļakas novadā ir 270 ekonomiski aktīvas vienības, t.sk. biedrības un draudzes. Vērtējot 
uzņēmējdarbības izplatību novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 32 % no 
kopējām reģistrētajām ekonomiski aktīvām vienībām, otrā vietā Medņevas pagasts 17 %, 
vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 7 % un Kupravas pagastā 5 %. 
 
Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2008.gadā pēc CSP 
datiem Viļakas novadā ir 6,0. Vidēji Latvijas novados šis rādītājs ir 18,3. 
 
Lielākās saimniecības:  

• graudkopībā novadā ir: z/s Kotiņi, SIA Ķira, z/s Aldemi, z/s Zemnieks, z/s Kalnāji, z/s 
Melderīši un z/s Paegļi;  

• lielākie gaļas lopu audzētāji z/s Pakalni, z/s Birzes, z/s Mieriņi;  
• lielākie piena ražotāji z/s Ūdri, z/s Pakalni, z/s Upmalas, z/s Rubeņi, z/s Varoņi, z/.s 

Laukakmeņi, z/s Lazdenieki un z/s Šusteri;  
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• aitkopība specializējušies: z/s Ielejas, z/s Liepas, z/s Žogova, z/s Upmalīši 1, z/s Viduči, 
z/s Baltroži;  

• cūkkopībā: z/s Ūdri, z/s Medņevas strautiņi, z/s Ezermola, z/s Zvejnieki,  
• augļkopībā: SIA Ķira, z/s Ievulejas un z/s Medņevas strautiņi. 

 
Nodarbinātība 
Vi ļakas novadā, tāpat kā Latgales reģionā viena no lielākajām problēmām ir augstais bezdarba 
līmenis. Viļakas novadā kopš 2000.gadu sākuma (2001.gadā bezdarba līmenis 18,4 %, 
2002.gadā – 16,9 %, 2003.gadā 17,8 %, 2005.gadā 16,89 %, 2008.gadā 12,40 %, 2010.gadā 
21,60 %) līdz 2011.gadam nemainīgi saglabājās augsts bezdarba līmenis, kas 1,5 1īdz 2,5 reizes 
pārsniedz bezdarba līmeni valstī.  
 
Bezdarba problēma novadā, neapšaubāmi ir saistīta ar uzņēmējdarbības trūkumu. Jauniešiem 
trūkst motivācijas, lai atgrieztos dzimtajā novadā. 
 
Inženiertehniskās infrastrukt ūras nodrošinājums novadā 
Pašvaldības ceļu un ielu kopgarums ir 292,311 km, t.sk. pašvaldības ceļi 251,78 km un ielas 
40,531 km. A-grupas ceļugarums ir 170,88 km, B-grupas ceļi ir 77,61 km, C-grupas ceļi 3,29 
km. Melnais segums ielām novadā ir 14,72 km no kopējā ielu kopgaruma skaita, grants segums 
ir 25,82 km. 
 
Vi ļakas novada  teritorijā ir pieejama autobusu satiksme. Ir tiešie reisi Žīguri – Viļaka – Rīga. 
Šie reisi nodrošina iespēju sasniegt Balvus, Gulbeni un Rīgu. Tikpat reisu tiek nodrošināti 
virzienā no Rīgas uz Žīguriem. Ir iespējams sasniegt Alūksni, Baltinavu, Kārsavu. No 
starptautiskajiem maršrutiem novada teritorijā ir pieejams maršruts Rīga – Novgoroda, kuram 
pietura ir RKP „Vientuļi” . SIA “Balvu Autotransports” nodrošina sabiedriskos reisus novada 
teritorijā un nodrošina Balvu pilsētas sasniegšanu.   
 
Visplašāk Viļakas novadā izmanto stacionāros telekomunikāciju pakalpojumus, ko novada 
teritorijā nodrošina SIA “Lattelekom”. Novads atrodas SIA “Lattelekom” Tīklu uzturēšanas 
daļas Vidzemes reģiona nodaļas apkalpes teritorijā. Teritoriju šķērso 1 maģistrālās nozīmības 
līnija, optiskā kabeļa līnija daļēji ir izvietota virs zemes, izmantojot augstsprieguma 110 kV 
elektrolīnijas infrastruktūru. Optiskā kabeļa līnijas nodrošina kvalitatīvus interneta pakalpojumus 
Vi ļakas pilsētā un Semenovas ciemā Medņevas pagastā. 
 
Mobilās telekomunikācijas – mobilo internetu un datu pārraidi piedāvā visi Latvijā licencētie 
operatori – SIA „LMT”, SIA „Tele2”, SIA „Bite Latvija”, AS TRIATEL un SIA „QWERTY”. 
 
Televīzijas pakalpojumus novadā piedāvā AS „IZZI”, „VIASAT Latvija” un SIA „Lattelekom”. 
Interneta pieslēgums ir pieejams Viļakas novadā, to piedāvā LMT, Tele2, TRIATEL, 
LATTELECOM, SIA QWERTY. 
 
Centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi ir pieejami Viļakas pilsētā, Kupravas, Semenovas, 
Rekovas, Šķilbanu, Upītes, Borisovas un Žīguru ciemos. Žīguru ciemā ūdensapgādes 
pakalpojumus nodrošina SIA „Žīguru namsaimnieks”, Viļakas pilsētā – SIA „Vi ļakas 
namsaimnieks”. Viļakas novadā tiek īstenoti pieci ūdenssaimniecības projekti: 
„Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā”, „Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru 
ciemā”, „Ūdenssaimniecības attīstības Kupravas pagasta Kupravas ciemā”, „Ūdenssaimniecības 
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attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstībai Šķilbēnu 
pagasta Rekovas ciemā”. 
 
Vi ļakas novadā ir pieejama daļēja centralizētas siltumapgādes sistēma. Centralizēta sistēma ir 
nodrošināta Viļakas pilsētā, Kupravas un Žīguru ciemos. Centralizēta autonomā siltumapgādes 
sistēma ir nodrošināta pašvaldības ēkām Viļakā, Šķilbēnu, Medņevas un Vecumu pagastos. Visa 
novada teritorijā kā kurināmo izmanto malku. 
 
Vi ļakas novada teritorija atrodas AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu elektrisko tīklu rajonā. 
Vi ļakas novadu ar elektroenerģiju nodrošina pa 20 Kv un 0,4 Kv elektropārvades līnijām. 
Novadu teritoriju šķērso augstsprieguma 110 kV līnijas. Lielākajās apdzīvotās vietās (pagastu 
centros) transformatori ir noslogoti uz pilnu jaudu. 
 
Pašreizējais elektroapgādes tīklu izvietojums un pieejamās jaudas nodrošina esošo 
elektroenerģijas patērētāju pieprasījumu un neierobežo jaunu pieslēgumu veidošanu. 
 
Vi ļakas novadā sadzīves atkritumu savākšanu veic pašvaldības uzľēmums un specializētais 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Veolio Vides serviss. Saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas noslēgtajiem līgumiem, atkritumi regulāri tiek savākti no apdzīvotajām vietām 
un privātajām saimniecībām. Atkritumus nogādā Malienas atkritumu savākšanas poligonā 
Litenes pagasta "Kaudzītēs". Visas novada teritorijā esošās atkritumu izgāztuves ir slēgtas. 
 
Sabiedrisko kārtību un drošību bijušajā Vi ļakas novadā nodrošina – Valsts Policijas Latgales 
reģiona pārvaldes Balvu iecirknis. Viļakas pilsētā atrodas arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas Viļakas postenis un Valsts robežsardzes Viļakas 
pārvalde. 
 
Veselības aprūpe 
Veselības aprūpi novadā nodrošina SIA „Viļakas Veselības aprūpes centrā”, vispārējās ārstu 
prakses - ģimenes ārstu prakses Viļakā, Žīguru ciemā un Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā, 
specializētās ārstu prakses Viļakā, zobārstu prakses Rekavā, Viļakā, Upītes un Kupravas feldšeru 
punktos. 
 
SIA „Vi ļakas Veselības aprūpes centrs” nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumus, 
veselības aprūpi mājās visā Viļakas novadā. Vidzemes reģiona NMP brigādes bāzes punkts ir 
Vi ļakā Parka ielā-2 ar dispečerdienestu Valmierā . 
 
Tuvākās slimnīcas atrodas Balvos un Gulbenē, to darbību vada  Balvu un Gulbenes slimnīcu 
apvienība. 
 
Sociālā aprūpe 
 
Sociālo sfēru Viļakas novadā veido Viļakas novada Sociālais dienests, Viļakas Sociālās aprūpes 
centrs un Šķilbēnu sociālās aprūpes māja. 
 
Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību izvērtēšanu, 
kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir 
tiesības un kuras Viļakas novada teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu. 
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Sociālā dienesta mērķauditorija ir Viļakas novada sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji, ģimenes ar 
bērniem, maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji, invalīdi, bērni invalīdi, pensionāri, ikviens 
novada iedzīvotājs, kam nepieciešama psihosociālā palīdzība. 
 
Sociālajā dienestā ar klientiem strādā 8 sociālā darba speciālisti, tai skaitā 3 sociālās palīdzības 
organizatori, 1 sociālais darbinieks darbam ar pieaugušām personām, 4 sociālie darbinieki, no 
kuriem viens veic arī sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem pienākumus.  
 
Dažādu veidu sociālos pabalstus 2010. gadā novadā kopumā ir saņēmušas 519 ģimenes, jeb 1153 
personas un šim nolūkam no novada budžeta izlietoti 159359 lati.  Salīdzinoši 2009.gadā sociālo 
palīdzību saņēmušas 1410 personas par kopējo summu 91513 lati. 
 
2009.gadā Viļakas novadā kopā par trūcīgām tika atzītas 338 ģimenes jeb 814 personas, bet 
2010.gadā – 1242 personas. 
 
Izglītība 
 
Vi ļakas novadā izglītība ir pieejama 3 pirmskolas izglītības iestādēs (Viļakas PII, Medņevas PII 
„Pasaciņa”, Žīguru PII „Lācītis”) , 6 pamatskolās (Kupravas, Mežvidu, Viduču, Viļakas, Upītes, 
Žīguru), Rekavas vidusskolā (t.sk. piedāvājot neklātienes programmu), Viļakas Valsts ģimnāzijā, 
realizētās izglītības programmas .Novadā darbojas Viļakas Mūzikas un mākslas skola, Viļakas 
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, divi bērnu un jauniešu iniciatīvu centri Medņevas un 
Šķilbēnu pagastos. 
 
Kopējais skolēnu skaits Viļakas novada vispārizglītojošās skolās 2010./2011.m.g. bija 681 
skolēns. 
 
Vi ļakas novadā izglītības iestādēs strādā 146 pedagogi. Vecumā līdz 30 gadiem ir tikai 4 % 
pedagogi no kopējā pedagogu skaita, 25 % pedagogi ir vecumā no 31 – 39 gadiem, 36 % 
pedagogi ir vecumā no 40 – 49 gadiem, 31 % pedagogi ir vecumā 50 – 59 gadiem, pensijas 
vecumā ir 4 % pedagogi. Viļakas novadā ir pietiekošs mācību personāla skaits. 
 
Novada izglītojamie aktīvi piedalījušies novada, starpnovadu, reģiona un valsts mācību 
olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos (arī starptautiskajos). 
 
Laika posmā no 2005.gada līdz 2011.gada Viļakas novada izglītības iestādes ir iesaistījušās 74 
projektos. 
 
Kult ūra 
Vi ļakas novads ir kultūrvēstures novads. Te saglabā un nodot nākamajām paaudzēm nemateriālo 
kultūras mantojumu: dziedāt prasmi, dejot prasmi un senās amatu prasmes (maizes cepšana, 
aušana u.c.). Kopš 2005.gada novada teritorijā katru gadu organizē meistardarbnīcas dziedāšanā, 
vijoļspēlē, ermoņiku spēlē, dejošanā, maizes cepšanā un aušanā.  
 
Vi ļakas novadā darbojās 6 kultūras (tautas) nami: Medņevas tautas nams, Šķilbēnu pagasta 
kultūras centrs „Rekova”, Upītes tautas nams, Borisovas tautas nams, Viļakas kultūras nams un 
Žīguru kultūras nams. Novadā viens speciālists – kultūras metodiķis atbild par kultūras nozari 
novadā un organizē vienotu tās darbību un attīstību. 
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Vi ļakas novads ir dziedošais pagasts. Te darbojās 7 folkloras kopas, 6 etnogrāfiskie ansambļi; 12 
vokālie ansambļi; 1 koris Rekovā un 1 koris Viļakas Valsts ģimnāzijā, 2 kapelās, 5 mūzikas 
grupas un 1 orķestris. 
 
Vi ļakas novadā pieaugušie dejo 3 deju kolektīvos Rekovā, Viļakā un Žīguros, 4 jauniešu deju 
kolektīvos Rekovā, Upītē, Viļakā un apvienotajā Vecumu un Žīguru kolektīvā un 9 Viļakas 
novada skolu deju kolektīvos. 
 
Teātra tradīcija tiek turpināta 6 dramatiskajos kolektīvos Kupravas, Medņevas, Šķilbēnu, Žīguru 
pagastos un Viļakas pilsētā. 
 
Vi ļakas novadā organizē tradicionālos kultūras pasākumus Ziemassvētkos, Lieldienās, Līgo 
dienā, kā arī pasākumus veltītus mātes dienai, ģimenes dienai, Latvijas neatkarības 
pasludināšanai (4.maijā), Lāčplēša dienai (11.novembris) un Latvijas proklamēšanai 
(18.novembrī). Novadā organizē bērnības un pilngadības svētkus. 
 
Bibliotēku pakalpojumus novadā sniedz: Kupravas, Medņevas, Susāju, Rekavas, Upītes, 
Vecumu, Žīguru un Viļakas bibliotēkās. Lai sakārtotu bibliotēku infrastruktūru, pirmais solis tiek 
sperts 2011.gadā - ir uzsākta piebūves celtniecība pie Susāju bibliotēkas, lai izveidotu vienu 
bibliotēku Viļakas pilsētā, apvienojot Viļakas un Susāju pagasta bibliotēkas. 
 
Pagastu bibliotēkas sniedz bibliotēku lietotājiem kvalitatīvus bibliotekāros un informatīvos 
pakalpojumus, veicina iedzīvotāju izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 
Bibliotēkas ir nodrošinātas ar datoriem un interneta pieslēgumu, pieejamie publiskie interneta 
punkti. 
 
Novadā darbojās četri muzeji: Viļakas muzejs, Kultūrvēstures muzejs „Vēršukalns”, Rekavas 
skolas vēstures un senlietu muzejs, Upītes Kultūrvēstures muzejs. 
 
Novadā ir izveidotas 2 privātās kolekcijas. Senlietu kolekciju “Cīrulīši” un Annas Āzes izveidotā 
meža ekspozīcija par meža bagātībām, dzīvniekiem, medību tradīcijām un senajiem meža 
darbarīkiem. 
 
Sports 
 
Vi ļakas pilsētā un Šķilbēnu pagastā organizē aktīvu sporta dzīvi novada, starpnovadu un reģionu 
līmenī. Sporta aktivitātes notiek arī pārējos novada pagastos: Vecumu, Kupravas, Medņevas un 
Žīguru pagastos. Sporta dzīvi Šķilbēnu pagastā un Viļakas pilsētā organizē sporta dzīves 
organizatori. 
 
Plānotāka sporta dzīves organizēšana novadā un sportošanas iespēju paplašināšana bērniem un 
jauniešiem notika 2010.gadā, izveidojot Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu.  
Šobrīd sporta skolai ir akreditētas sešas programmas: distanču slēpošana; volejbols, ložu 
šaušana; vieglatlētika un sporta dejas 10 V (vecuma grupai no 4 – 6 gadiem) un 20 V (vecuma 
grupai 7 – 15 gadiem). Programmas ir akreditētas uz diviem gadiem no 2010.gada 29.decembra 
līdz 2012.gada 29.decembrim. 
 
Vi ļakas novadā nodarbojas ar skriešanu, riteņbraukšanu, distanču slēpošanu, volejbolu, 
pludmales volejbolu, futbolu. Sacensības rīko arī zolītē, zemledus makšķerēšanā, novusā, tenisā, 
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dambretē un šahā. Viļakas pamatskolā ir izveidota šautuvē, kur iespējas rīkot novada, 
starpnovadu, reģiona līmenī sacensības divās disciplīnās: šaujot ar mazkalibra šauteni un šaujot 
ar pneimatisko šauteni (pistoli). 
 
 
Tūrisms 
 
Tūrisma pakalpojumus Viļakā sniedz Viļakas muzejs. Biedrība “RTFM” ir dibināta 2010.gada 
25.janvārī, reģistrēta Egļevā, Susāju pagastā. Viens no biedrības dabības mērķiem ir veicināt 
tūrisma attīstību Ziemeļlatgalē, t.sk. Viļakas novadā. Arī biedrības „Atvase”, kas darbojas 
Šķilbēnu pagastā viens no mērķiem ir veicināt sporta un tūrisma attīstību, kā arī aktīvās atpūtas 
organizēšanu laukos, pilnveidojot ar to saistītos pakalpojumus un sekmēt kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu. 
 
Vi ļakas novadā ir pieejami trīs tūrisma maršruti: Atklājot kultūras mantojumu Viļakas novadā; 
Sakrālais tūrisma maršruts Viļakas novadā un Dabas takas Viļakas novadā. 
 
Pārvalde 
 
Vi ļakas novada apdzīvojuma struktūras elementi ir Viļakas pilsēta – novada administratīvais 
centrs un pieci vietējas nozīmes centri: Kuprava (Kupravas pagasts), Semenova (Medņevas 
pagasts), Rekava (Šķilbēnu pagasts), Borisova (Vecumu pagasts), Žīguri (Žīguru pagasts). 
Pašvaldības sniegtie pakalpojumi pieejami Viļakas pilsētā ( Viļakas novada domē un Susāju 
pagasta pārvaldē) un piecās pagastu pārvaldes: Kupravā, Žīguros, Borisovā, Semenovā un 
Rekovā. 
 
Ir izveidotas četras komitejas un astoņas komisijas. Pašvaldības administrācijā ir 6 nodaļas. Ir 
izveidota vienota novada dzimtsarakstu nodaļa, būvvsalde, sociālais dienests un bāriņtiesa.  
 
Normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo 
iniciatīvu izpildei, pašvaldības dome ir izveidojusi 47 iestādes. Iestādes pārstāv pašvaldību to 
kompetencē noteiktajos jautājumos un darbojas saskaņā ar nolikumiem, kurus apstiprina dome. 
 
Pašvaldība ir kapitāldaļas piecās kapitālsabiedrībās un ir biedrs trīs biedrībās. 
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PROGRAMMAS IZSTR ĀDES PROCESS UN SABIEDRĪBAS 
IESAIST ĪŠANĀS 
 
Vi ļakas novada attīstības programmas izstrāde tika uzsākta 30.09.2010. domes sēdē pieņemot 
lēmumu Nr. 14 „Par Viļakas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”. 

Vi ļakas novada dome veica iedzīvotāju aptauju no 16.04.2011. – 16.05.2011. ar mērķi noskaidrot 
iedzīvotāju viedokli par Viļakas novada attīstības iespējām, vajadzībām, prioritārajiem darbiem 
novada attīstībai un darbības sakārtošanai . Pagastu iedzīvotāji anketas varēja aizpildīt pagastu 
pārvaldēs un bibliotēkās, bet pilsētas iedzīvotāji Vi ļakas novada domes Attīstības plānošanas 
nodaļā, Viļakas bibliotēkā. Anketa tika publicēta Viļakas novada tīmekļa vietē www.vilaka.lv.  

Kopā ir aizpildīja 261 anketa. 65,5 % jeb 171 respondents ir sievietes, 34,5 jeb 90 respondenti ir 
vīrieši. Aptaujas anketu bija iespējams aizpildīt internetā, apmeklējot Vi ļakas novada domes 
tīmekļa vietni www.vilaka.lv, saņemot anketu pagasta pārvaldēs un apmeklējot tikšanās ar 
iedzīvotājiem pagastu pārvaldēs un Viļakas pilsētā. Uzaicinājums aizpildīt anketu internetā tika 
izsūtīts uz 70 e-pastu adresēm un 317 cilvēkiem sociālajā tīmeklī www.draugiem.lv.  Interneta 
saitē pieejamo anketu aizpildīja 42 respondenti jeb tikai 11 % iedzīvotāju, kuriem tika izsūtīti 
uzaicinājumi. Viļakas novada iedzīvotāji 219 anketas aizpildīja, apmeklējot informatīvās 
tikšanās vai ierodoties pagasta pārvaldēs. 
 

Visaktīvākie respondenti ir no Šķilbēnu pagasta – 34 %, aktīvo respondentu dzīvesvieta ir arī Medņevas 
pagasts – 20 % un Viļakas pilsēta – 19 %. No Žīguru pagasta ir 10 % respondentu, Vecumu pagasta – 8 
%, Susāju pagasta – 6 %, un vismazākā aktivitāte bija vērojama Kupravas pagastā, tikai 3 % respondentu 
no kopējā respondentu skaita (31.attēls). 

 

 
31. attēls. Respondentu sadalījums pēc dzīvesvietas. [Aptaujas dati] 
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Tā kā tika organizētas informatīvās tikšanās ar skolēniem Rekavas vidusskolā, Viduču un Žīguru 
pamatskolās, tad, apkopojot rezultātus par vecuma grupām, visvairāk anketas ir aizpildījuši jaunieši 
vecumā līdz 18 gadiem – 40 % no kopējā respondentu skaita. Jauni cilvēki vecumā no 19 – 29 gadiem – 
10 %, atsaucīgi ir bijuši respondenti vecuma grupās no 30 – 44 gadiem un 45 – 60 gadi, attiecīgi 21 % un 
25 %. Vismazākā atsaucība ir bijusi no gados vecākiem cilvēkiem. Iezīvotāji, kuriem ir 60 un vairāk gadi, 
anketas ir aizpildījuši tikai 4 % no kopējā respondentu skaita (32.attēls). 

 

32.attēls. Respondentu sadalījums pa vecuma grupām. [Aptaujas dati] 

Pamatizglītība ir 41 % respondentu, 13 % - vispārējā (vidējā) izglītība, 17 % ir apguvuši profesionāli 
tehnisko, vidēji speciālo izglītību, 25 % ieguvuši augstāko izglītību, 3 % norāda, ka ir nepabeigta 
augstākā. 1 % norāda citu atbildes variantu, paskaidrojot, ka pašlaik mācās ģimnāzijā vai  ir pabeigtas 
tikai 6., 7. vai 8.klases (33.attēls). 

 

 
33. attēls. Respondentu sadalījums pēc izglītības līmeņa. [Aptaujas dati] 
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Skolēni ir 43,3 % respondenti, apzinīgi anketu aizpildītāji ir bijuši arī valsts, pašvaldības iestāžu 
darbinieki – 30,3 %. Respondentu piederība citām darbības sfērām ir no 5 % līdz 1,9 %. No kopējā 
respondentu skaita citu atbilžu variantu atzīmē 2,6 % respondentu, norādot, ka viņi ir skolotāji, 
labiekārtošanas strādnieki un III grupas invalīds. Sadalījumu pēc nodarbošanās skatīt 34.attēlā. 

 

 
34.attēls. Respondentu sadalījums pēc nodarbošanās. 

 

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties 11., 12. un 13. pielikumā. 

Vi ļakas novada dome organizēja 9 informatīvās tikšanās ar Viļakas novada iedzīvotājiem par 
Vi ļakas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi:  

• 19.04.2011. – Rekovas ciemā, Šķilbēnu pagastā (piedalījās 31 iedzīvotājs); 

• 19.04.2011. – Semenovas ciemā, Medņevas pagastā (piedalījās 15 iedzīvotāji); 

• 20.04.2011. – Borisovas ciemā, Vecumu pagastā (piedalījās 7 iedzīvotāji); 

• 20.04.2011. – Žīguru ciemā, Žīguru pagastā (piedalījās 8 iedzīvotāji); 

• 20.04.2011. – Žīguru pamatskolā (piedalījās 20 iedzīvotāji); 

• 27.04.2011. - Viļakā (piedalījās 1 iedzīvotājs); 

• 29.04.2011. – Kupravā, Kupravas pagastā (piedalījās 9 iedzīvotāji); 

• 02.05.2011. – Viļakā ar Susāju pagasta iedzīvotājiem (piedalījās 21 iedzīvotājs). 

 
Kopā informatīvajās tikšanās piedalījās 112 novada iedzīvotāji un aizpildīja 112 anketas, norādot 
idejas un priekšlikumus novada attīstībai nākotnē. 
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STRATĒĢISKĀ DAĻA  

I V ĪZIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA 
 
Vi ļakas novadu demokrātiski pārvalda vietējā pašvaldība, kas uzņemas atbildību par dinamisku 
un XXI gadsimta prasībām atbilstošu teritorijas attīstību. Novada attīstībā un pārvaldes darbā 
aktīvi piedalās tās iedzīvotāji, kuri ir labi informēti par situāciju teritorijā, izprot sabiedrībā 
notiekošos procesus un vēlas tos ietekmēt.  
 
Vi ļakas novads ir teritorija, kuras iedzīvotājiem ir nodrošināta kvalitatīva dzīves vidi, nodrošināti 
labvēlīgi ekonomiskie un sociālie apstākļi, kvalitatīva un konkurētspējīga infrastruktūra, ir 
pieejamas darba, izglītības, veselības aizsardzības, atpūtas un sociālā nodrošinājuma iespējas, kas 
ir līdzvērtīgas citām Latvijas lauku teritorijām, lielāko daļu nepieciešamo pakalpojumu iespējas 
sniedz novada centrs - Viļakas pilsēta.  
 
Vi ļakas novada ekonomisko uzplaukumu nodrošina daudzveidīga, videi draudzīga 
tautsaimniecība, kuras pamatā ir jaunas tehnoloģijas un kvalificēts darbaspēks, ir radīti apstākļi 
sekmīgai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, pakalpojumu sfēras uzņēmumu attīstībai, tomēr 
galvenokārt novada uzņēmēju sabiedrību veido veiksmīgi, videi draudzīgi lauksaimniecības 
uzņēmumi, kā arī tūrisma jomas uzņēmumi, kuriem novada vides sakopšanā un uzturēšanā ir ļoti 
liela nozīme. Tūrisma jomas attīstībā lielu ieguldījumu sniedz arī esošo tūrisma objektu 
sakārtošana, jaunu objektu izveide, jaunu maršrutu izstrāde un tūrisma piedāvājuma 
popularizēšana.  
 
Galvenās novada vērtības 

- aktīvi, radoši,iniciatīvas bagāti un strādīgi cilvēki , kuri dzīvo, strādā, atpūšas un veido 
novada tagadni, ierakstot notikumus novada vēstures lapās un liekot pamatus novada 
attīstībai nākotnē 

- sakopta lauku vide, skaistas ainavas un dabas bagātības. 
- pieejama izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, sociālās un veselības sfēras, komunālās 

saimniecības infrastrukt ūra un pakalpojumi. 
- novada pārvalde ir pieejama ikvienā novadu veidojošā pagasta centrā. 
- sazarotais ceļu tīkls nodrošina labu pieejamību un  novadsir labi sasniedzams. 
- dzīve rit mijiedarb ībā ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tradīciju 

pārmantošanu, zināšani nodošanu, izmantojot un apgūstot jaunākās elektroniskās 
tehnoloģijas, no paaudzes uz paaudzi. 

- novads ir atvērts uzņēmējdarbības attīstībai, galvenie darbības virzieni lauksaimniecība 
un mežsaimniecība. 

Vi ļakas novads – tradicionālā lauku kultūrvide ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, 
ģimenes un reliģiskajām tradīcijām, izglītotiem cilvēkiem, kuri jūtas lepni par piederību šai 
vietai, stratēģiski nozīmīgs pierobežas novads investoru piesaistei ar attīstītu mazo un 
vidējo uzņēmējdarbību, daudzveidīgiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un novada 
apmeklētājiem. 
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II NOVADA EKONOMISK Ā SPECIALIZ ĀCIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ņemot vērā esošos resursus, novadā uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai jābalstās uz sekojošām 
tautsaimniecības nozarēm:  
 

• Lauksaimnieciskā ražošana (piena un gaļas lopkopība, graudkopība, aitkopība, dārzeņu 
un augļu audzēšna);  

• Mežsaimniecības attīstība; 
• Sabiedrisko pakalpojumu attīstība;  
• Tūrisma attīstība; 
• Orientēšanās uz nelielām “tirgus nišām” preču un pakalpojumu tirgū. 

 
 

III STRAT ĒĢISKIE M ĒRĶI 
 
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu Viļakas novada attīstību, izvirzīti šādi ilgtermiņa 
stratēģiskie mērķi: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES ārējā robeža 
Dabas vide 
Kultūrvide 

Ar Vi ļakas novadu 
sākas Latvija 
Dziedošā pierobeža 
Daudznacionāla vide 
Tālākais katoļticības  
punkts austrumos 
 

Vārti starp Latgali 
un Vidzemi 
Lauksaimniecība 
Mežsaimniecība 
Pakalpojumi 
 

EIROPĀ 
LATVIJ Ā 

LATGAL Ē 

SM1 

Izglītota, 

kulturāla, 

pārtikusi un 

radoša sabiedrība 

SM2 

Pievilcīga  

dzīves vides 

darbam un 

atpūtai 

SM3 

Ekonomisko 

izaugsmi 

atbalstoša  

vide un resursi 
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STRATĒĢISKO MĒRĶU PRIORITĀTES 

SM1 Izglītota, kultur āla, pārtikusi un radoša sabiedrība – Iedzīvotāji, Izglītība, Kultūra, Jaunieši, 
Veselīgs un aktīvs dzīves veids, Veselības aprūpe, Sociālie pakalpojumi un Drošība. 
 
SM2 Pievilcīga dzīves vides darbam un atpūtai – Mobilitāte, Sasniedzamība, Inženiertehniskā 
infrastruktūra, Publiskā infrastruktūra un Vides aizsardzība. 
 
SM3 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide un resursi – Pārvalde, Uzņēmējdarbība un Tūrisms. 
 

Stratēģiskie mērķi ir pamats prioritāšu definēšanaii un turpmāko veicamo darbību noteikšanai. 
Definējot ilgtermiņa prioritātes (IP), tika ņemta vērā pašvaldības noteiktā specializācija. 
 

STRATĒĢISKO M ĒRĶU SASKAŅOTĪBA AR 
ILGTERMI ŅA PRIORIT ĀTĒM, VID ĒJĀ TERMI ŅA PRIORIT ĀTĒM UN RĪCĪBĀM 

Stratēģiskie  
mērķi  

Ilgtermi ņa 
priorit ātes (IP) 

Vidēja termiņa 
priorit ātes (VP) 

Rīcības 

SM1 
Izglītota, 
kultur āla, 
pārtikusi un 
radoša 
sabiedrība 
 

IP1: Pieejami 
kvalitatīvi izglītības, 
kultūras, sporta, 
brīvā laika, veselības 
un sociālie 
pakalpojumi un droša 
dzīvesvide  

VP1: Kvalitatīvas 
izglītības 
pieejamības un 
attīstības 
nodrošināšana 
iedzīvotājiem mūža 
garumā 
  

R1: Izglītības iestāžu infrastruktūru sakārtošana 
un attīstība 
R2: Izglītības iestāžu pieejamības uzlabošana 
R3: Attīstīt profesionālās ievirzes un interešu 
izglītību 
R4: Attīstīt mūžizglītību un nodrošināt tās 
pieejamību  
R5: Paaugstināt izglītības kvalitāti  

VP2: Kultūras 
infrastruktūras un 
kultūrvides attīstība  
 

R6: Attīstīt kultūras iestāžu infrastruktūru un 
pakalpojumu kvalitāti  
R7: Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras 
sakārtošana un nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana 
R8: Kultūras pasākumu organizēšana 
un mārketings 
R9: Pārrobežu sadarbības veicināšana 
kultūras jomā 

VP3: Labvēlīgu 
apstākļu radīšana 
jauniešu dzīves 
kvalitātes 
uzlabošanai 

R10. Jauniešu līdzdalības un iniciatīvas 
veicināšana 
R11. Jauniešu piesaistes un atgriešanās 
veicināšana 
R12. Neformālās izglītības un brīvā laika attīstība 

VP4 Veselīga 
dzīvesveida 
popularizēšana, 
sporta; veselības 
pakalpojumu 
nodrošināšana.  

R13: Attīstīt sporta un atpūtas pakalpojumus un 
infrastruktūru, veicināt veselīgu dzīvesveidu  
R14. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus 
izmaksu efektīvus  primārās veselības aprūpes 
pakalpojumus, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā 
efektīvas medicīnas tehnoloģijas; nodrošināt 
dzīves kvalitāti 

VP5: Sociālo 
pakalpojumu 
infrastruktūras 
attīstība un 
pakalpojumu 
dažādošana 

R15. Paaugstināt sociālo pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību 
R.16. Attīstīt alternatīvos sociālos pakalpojumus 
R.17.Attīstīt sociālo infrastruktūru 
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(detalizētu sociālās 
sfēras attīstību 
skatīt 10.pielikumā) 
VP6: Sabiedriskās 
kārtības un drošības 
nodrošināšana 

 
R18. Uzlabot drošību un sabiedrisko kārtību  
 

SM2 
Pievilcīga 
dzīves vides 
darbam un 
atpūtai 
 

IP2: Attīstītas 
transporta, sakaru, 
ūdenssaimniecības, 
siltumapgādes 
sistēmas, saglabājot 
vide attīstību nākotnē  
 

VP7: Teritorijas 
sasniedzamības un 
iedzīvotāju 
pārvietošanās 
iespēju 
paaugstināšana  

R19. Uzlabot Viļakas novada teritoriju savstarpējo 
sasniedzamību  
R20. Uzlabot pašvaldību ceļu un ielu tehnisko 
stāvokli  
R21. Paaugstināt ceļu satiksmes drošību  

VP8: Kvalitatīva 
komunālā 
saimniecība, 
teritorijas 
apsaimniekošana,  
publiskās 
infrastruktūras 
attīstība 

R22. Ūdenssaimniecības attīstība  
R23. Nodrošināt kvalitatīvu siltumapgādi 
R24. Paaugstināt dzīvojamo ēku energoefektivitāti  
R25. Visaptverošas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas izveide  
R26. Attīstīt kapsētu infrastruktūru  
R27. Attīstīt publiskās ārā teritorijas  
R28. Apzināt vidi degradējošos objektus un 
teritorijas un veicināt to rekultivāciju 
R29: Veicināt alternatīvo un atjaunojamo 
enerģijas ražošanu un enerģijas resursu racionālu 
izmantošana tautsaimniecībā 

VP9: Vides 
aizsardzība un 
pārvaldība 

R30. Saglabāt dabas daudzveidību  
R31. Sabiedrības informētības par vides 
aizsardzību veicināšana  

SM3 
Ekonomisko 
izaugsmi 
atbalstoša 
vide un 
resursi 
 

IP3: Investīciju 
piesaistes un 
nodarbinātības 
veicināšana, attīstīts 
tūrisms, aktīvi 
uzņēmēji  
efektīva publiskā 
pārvalde  
 
 

VP10: Pašvaldības 
darbības 
uzlabošana  

R32. Pašvaldības darbības efektivitātes 
palielināšana 
R33. Paaugstināt pašvaldības darbinieku 
kvalifikāciju un profesionalitāti  
R34. Plānot novada teritorijas attīstību  

VP11: Efektīvas 
ārējās 
komunikācijas 
veidošana ar 
pašvaldībām, 
uzņēmējiem un 
sociālajiem 
partneriem  

 
R35. Veidot un attīstīt starpnozaru, institucionālu 
un starpvalstu sadarbību  
 

VP12: 
Uzņēmējdarbības 
un daudzveidīgas 
lauku teritoriju 
attīstības 
veicināšana  

 
R36. Atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, veicināt 
novada uzņēmumu konkurētspēju  
R37. Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu  
 

VP13: Tūrisma 
infrastruktūras un 
pakalpojumu 
attīstība 

 
R38. Attīstīt un pilnveidot tūrisma  
infrastruktūru un pakalpojumus  
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Ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti 
 
Ilgtermiņā 
sasniedzamie 
rezultāti Rādītājs  

Bāzes gads  Bāzes indikators  Ilgtermiņā 
sasniedzamais 
rezultāts  

Avots  

Teritorijas 
attīstības indekss  

2009.  -1,591 Pozitīva vērtība  VARAM, VRAA  

Iedzīvotāju skaits  2010.  6467 Pieaugums PMLP  
Iedzīvotāju 
dabiskā 
pieauguma saldo  

2010.  -92 Pozitīvs saldo  Pašvaldības dati  

Demogrāfiskā 
slodze 

2010. 561,4 Samazinājums CSP 

Bezdarba līmenis 
(%)  

2010.  21,6 Samazinājums  NVA  

Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa 
ieņēmumi 
pašvaldības 
budžetā uz 1 
iedzīvotāju (LVL)  

2009.  158,4  Pieaugums  Pašvaldības dati  

Ekonomiski 
aktīvo tirgus 
sektora statistikas 
vienību skaits (uz 
1000 
iedzīvotājiem)  

01.01.2010.  6  Pieaugums  VID  

 

Vidēja termiņa prioritātes (VP) ir svarīgākie virzieni, lai sasniegtu ilgtermiņa prioritāšu 
sasniegšanu. Vidēja termiņa prioritātes tika noteiktas, izvērtējot novada esošo situāciju, 
pieejamos resursus un iespējas, un ņemot vērā ilgtermiņa prioritātes un SVID analīzi, un saskaņā 
ar esošajiem un reģiona teritorijas plānošanas dokumentiem. 
 
Vidējā termiņā 
sasniedzamie 
rādītāji  

Bāzes gads  Pašreizējā 
vērt ība  

2017.gadā 
sasniedzamais 
rezultāts  

Avots  

Iedzīvotāju skaits  2010.  6467 6500 PMLP  
Trūcīgo personu 
skaits  

02.05.2010.  1242 1100  Pašvaldības dati  

Izglītojamo skaits 
PII  

2010./2011. 
māc.g.  

180 170  Pašvaldības dati  

Izglītojamo skaits 
vispārējās 
izglītības iestādēs  

2010./2011. 
māc.g.  

681  700  Pašvaldības dati  

Profesionālās 
ievirzes un 
interešu izglītībā 
iesaistīto skaits  

2010./2011. 
māc.g.  

127  140  Pašvaldības dati  

Kultūras iestāžu 
skaits  

2010.  17 17  Pašvaldības dati  

Kultūras 
pasākumu 

2010. 51/360 70/380 Pašvaldības dati 
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apmeklētība 
Vidējā mazākā/ 
Vidējā augstākā 
Sporta pasākumu 
skaits 

2010. 30 45 Pašvaldības dati 

Medicīnas 
pakalpojumu 
sniedzēju skaits  

2010.  13 13 Vi ļakas Veselības 
Aprūpes Centrs 

Tūristu 
apmeklētība 

2010. Nav datu 3000 Tūrisma 
pakalpojumi 
sniedzēji, 
Pašvaldības dati 

Ceļu segums uz 
pašvaldības ielām 
km: asfaltētas 
grantētas  

2010.  asfaltētas 14,72 
grants segums 
25,82 

asfaltētas 15,5 
grants segums 
25,04 

Pašvaldības dati  

Ceļu segums uz 
pašvaldību ceļiem 
km: asfaltētas 
grantētas 

2010. asfaltēti 3,13 
grants segums 
243,95  
bez seguma 4,70  

asfaltēti 5,13 
grants segums 
246,65  
 

Pašvaldības dati 

Centralizētās 
ūdensapgādes 
sistēmas 
patērētāju skaits  

2010.  2500  3000  Pašvaldības dati 

Centralizētās 
kanalizācijas 
sistēmas 
patērētāju skaits  

2010.  1500  2500 Pašvaldības dati 

Bezdarbnieku 
skaits  

31.12.2010.  909  670  NVA  

Ekonomiski 
aktīvo uzņēmumu 
skaits  

01.01.2010.  270 300  VID  

Pašvaldības 
budžeta: 
ieņēmumi (Ls) 
izdevumi (Ls)  

 
2010 

 
 
4357655 
4120835 

 
 
9500000 
9000000 

Pašvaldības dati  

Tūristu 
apmeklētība 

2010. Nav datu 3000 Tūrisma 
pakalpojumi 
sniedzēji, 
Pašvaldības dati 

Viesu uzturēšanās 
ilgums 
naktsmītnēs 
(diennaktis)  

2010.  Nav datu 1,5 Pašvaldības dati  
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IV ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 
 
Vi ļakas novada attīstības programma ir izstrādāta saskaņā ar nacionālā un reģionālā līmeņa 
plānošanas dokumentiem. 
 
Izstrādājot Attīstības programmu, tika izvērtēti Balvu rajona padomes sagatavotie teritorijas  
plānošanas dokumenti, visi iepriekšējā perioda Viļakas novadu veidojošās pilsētas un pagastu 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kā arī ņemts vērā spēkā esošais Viļakas novada 
teritorijas plānojums un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Viļakas novads, Balvu, 
Alūksnes un Baltinavas novadu spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. 
 
Pirmo reizi ir izstrādāta vienota attīstības stratēģija Viļakas novada. Definēti Vi ļakas novada 
ilgtermiņa stratēģiskie mērķi, virzieni, rīcības un uzdevumi turpmākajai novada teritorijas 
attīstībai, uz kuriem, ievērojot saskaņotības principus, tiks balstīta Viļakas novada teritorijas 
plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrāde. 
 
 
 
Vi ļakas novada attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā sasaiste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saskaņotība Saskaņotība 

Saistošie noteikumi 
Nr. 6 „Par Viļakas 
novada teritorijas 

plānojumiem” 
(spēkā esošs) 

Vi ļakas novada 
teritorijas plānojums 

2012 – 2024 
(izstrādes stadijā) 

  

 
Vi ļakas novada 

attīstības programma  
2011 - 2017 

 

Pēctecība 
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Vi ļakas novada attīstības programmas 2011.-2017. sasaiste ar iepriekšējiem un esošajiem novada un Latgales reģiona plānošanas 
dokumentiem 

Balvu rajona teritorijas 
plānojums 2006-2018 

Vi ļakas pilsētas teritorijas 
plānojums 2005.-2017. 

Latgales programma  
2010. – 2017. 

Latgales stratēģija 2030 

Vīzija: Balvu rajons - „Ziemellatgales  
vārti” - robeža starp diviem 
vēsturiskiem novadiem - Latgali un 
Vidzemi, unikāla teritorija, atšķirīga ar 
dialektu, tradīcijām, vēsturiskā 
mantojuma kopumu, interesi 
piesaistoša, atvērta aktivitātēm un 
sadarbībai. 
Priorit ārie attīstības virzieni:  
Daudzveidīgas uzņēmējdarbības 
attīstība: mežsaimniecībā un 
kokapstrādē; lauksaimniecībā, 
pakalpojumu jomā, t.sk. tūrisma 
aktivitātes (aktīvās atpūtas, sakrālais, 
kultūras un ekotūrisms). 
 
Stratēģiskie mērķi 
Nodrošināt iespējas dažādu nozaru un 
nodarbju attīstībai (lauksaimniecībai, 
mežsaimniecībai, ražošanai, 
pakalpojumu u.c. jomām) un teritorijas 
daudzfunkcionālai izmantošanai, 
neierobežot zemju transformēšanas 
iespējas apbūvei u.c. izmantošanai, ja 
tas nav pretrunā ar augstākstāvošo 
normatīvo aktu prasībām un nemazina 
blakusesošo nekustamo īpašumu 
vērtību.  

Saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru 
un pakalpojumu pieejamību, nodrošināt 

 
„Vi ļaka – Ziemeļlatgales pērle” 
 

− asfaltētas ielas, sakārtoti 
gājēju celiņi, 

− apgaismotas ielas 
− rekonstruēts ūdensvads 
− atjaunotas savrupmājas 
− restaurētas baznīcas 
− izremontētas skolas 
− moderna bibliotēka 
− tīrs ezers, labiekārtota ezera 

apkārtne. 
− sakārtotākā un mājīgākā 

mazpilsēta ES Austrumu 
pierobežā 

 
Stratēģiskie attīstības mērķi 

− kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšana, popularizēšana, 
iesaiste aktīvā tūrisma apritē, 

− Vi ļakas ezera atveseļošana, 
piekrastes kompleksa 
reģenerācija, tūrisma un 
rekreācijas pakalpojumu 
attīstība,  

− mazpilsētas rakstura 
saglabāšana, pilsētas tēla  „ 
Ziemeļlatgales pērle - 
Ziemeļlatgales vizītkarte” 
attīstīšana,  

− Uzņēmējdarbības aktivitāšu 
attīstības  iespēju 

Izvirzītie mērķi vidējam termiņam – 
līdz 2017.gadam - nepieciešama 
uzmanības fokusēšana uz ienākumu 
radīšanu Latgales reģiona 
iedzīvotājiem – cilvēka cienīgi dzīves 
apstākļi, darbs un 
ienākumi.  
 
Stratēģija nosaka četrus stratēģiskos 
virzienus: 
a. Savienojumi; 
b. Prasmes; 
c. Gudra pārvaldība; 
d. Efektīvi uzņēmumi. 
 
„Att īstības centru tīkls” 
apakšprogramma: Balvi 
Mērķis: Apakšprogramma atbalsta 
reģionālas nozīmes attīstības centra - 
Balvu pilsētas stiprināšanu un pilsētas 
attīstību, pamatojoties uz tās īpašajām 
iezīmēm un lomu Latgales reģionā 
ekonomikas sektoru attīstībā. 
Sadarbības partneri: 
a. Latgales reģiona pašvaldības, īpaši - 
Vi ļakas, Rugāju, Baltinavas, Rēzeknes 
pilsētas,Rēzeknes novada pašvaldības. 
 
„Savienojumi” apakšprogramma: 
Transporta koridori un ES 
Austrumu Robeža 
Modernizēt esošos robežšķērsošanas 
punktus un izveidot jaunus punktus 

 
Latgales stratēģijas 2030 vispārējais mērķis ir 
panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, 
lai palielinātu cilvēku ienākumus, saglabātu un 
vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu 
Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām 
paaudzēm. 
Stratēģija nosaka četrus stratēģiskos virzienus: 
a. Savienojumi; 
b. Prasmes; 
c. Gudra pārvaldība; 
d. Efektīvi uzņēmumi. 
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to attīstības iespējas.   

Uzlabot teritorijas sasniedzamību, 
pirmkārt, attīstot ceļus un to apkalpes 
infrastruktūru, sabiedriskā transporta 
pieejamību; pilnveidot sasaistes 
iespējas ar apkārtējiem rajoniem un 
Balvu rajona iekšienē. 

Nodrošināt kvalitatīvu inženiertehnisko 
apgādi, t.sk., elektronisko sakaru 
(mobilie sakari, internets) pieejamību, 
radio un TV uztveršanas iespējas visā 
rajona teritorijā. 

Veicināt savulaik ražošanas mērķiem 
izmantoto teritoriju atgriešanu 
ekonomiskā apritē, intensificējot 
esošās, atdzīvinot pamestās (ilgstoši 
neizmantotās)  teritorijas. 

Saglabāt kvalitatīvu vidi, t.sk., 
Ziemeļlatgales lauku ainavu, 
kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgus 
objektus un teritorijas, īpaši 
aizsargājamās dabas vērtības. 

 

nodrošināšana 
 

(Vientuļi Vi ļakas novadā). 
 
Novadu programma 
Mērķis: Stiprināt novadu centrus, 
pagastu pārvalžu centrus kā vietējos 
pārvaldes un pakalpojumu centrus un 
nodrošināt efektīvu novadu teritoriju 
pārvaldību. 
To attīstība jābalsta vietējos resursos, 
specializācijā, attīstības 
priekšnoteikumos un jāstiprina esošās 
funkcionālās saiknes ap nacionālas 
nozīmes attīstības centriem reģionā: 
Ap Rēzekni – Kārsava, Viļāni, Ludza, 
Balvi, Viļaka, Zilupe, Rugāji, Blonti, 
Baltinava, Malta, u.c. saskaņā ar 
pašvaldību attīstības programmās 
definētajiem vietējās attīstības 
centriem; 
Vietējās attīstības centriem jānodrošina 
pakalpojumu pieejamība apkārtējo 
lauku teritoriju iedzīvotājiem. 
Samazinoties iedzīvotāju skaitam lauku 
nomales teritorijās, pašvaldībām 
jāorganizē pakalpojumu loģistika un 
jānodrošina speciālistu pieejamība. 
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V RĪCĪBAS PLĀNS 2011.-2017.GADAM 
Rīcības plāns sastādīts 7 gadiem. 

Sadarbības līmenis (finansējums, risināšanas līmenis, iesaistītie partneri): I- vietējais, II- reģions, III- valsts, VI- starptautiskais 

Rīcības Uzdevumi Atbildīgie 
izpildītāji 

Sadarbības 
partneri 

Sadarbības 
līmenis 

Izpildes 
termiņi vai 
periods 

Finanšu 
resursi vai 
avoti 

R1: Izglītības 
iestāžu 
infrastruktūru 
sakārtošana un 
attīstība 

U.1.1. Izglītības iestāžu 
infrastruktūras un materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana un 
modernizācija  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes 

I; II, III, 
IV                                                

pastāvīgi Pašvaldības, 
projekti 

U.1.2. Pirmsskolas izglītības iestāžu 
un PII grupu pie skolām materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana un 
modernizācija 

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības, 
projekti 

U.1.3. Rotaļlaukumu modernizācija, 
jaunu rotaļlaukumu izveide  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības, 
projekti 

U.1.4. Atbalstīt pedagoģiskā un 
atbalsta personāla tālākizglītošanos 
un profesionālo pilnveidi 

IKS nodaļa IZM, aģentūras, 
reģiona, izglītības 
iestādes, citu 
novadu izglītības 
iestādes 

I; II; III; 
IV 

pastāvīgi Privātais 
finansējums, 
valsts, 
projekti 

U.1.5. Pedagoģiskā atbalsta 
personāla pilnveide (t.sk. logopēds, 
sociālais pedagogs, karjeras 
konsultants) 

IKS nodaļa IZM, aģentūras, 
reģiona, izglītības 
iestādes, citu 
novadu izglītības 
iestādes 

I; II; III; 
IV 

pastāvīgi Privātais 
finansējums, 
valsts, 
projekti 

U.1.6. Izglītības iestāšu 
energoefektivitātes uzlabošana  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; III, VI  2011 -2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.1.7. Izglītības iestāžu veidošana 
par daudzfunkcionāliem centriem 

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes, 
Attīstības 

I; II; III; 
IV 

2011 -2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 
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plānošanas nodaļa 
R2: Izglītības 
iestāžu pieejamības 
uzlabošana 

U.2.1. Pirmskolas un pamatizglītības 
pieejamības saglabāšana tuvu 
izglītojamo dzīvesvietai 

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.2.2. Skolēnu pārvadājumu droša 
un efektīva  nodrošināšana 

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.2.3. Izglītības iestāžu pieejamības 
uzlabošana un pakalpojumu 
pieejamība cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 -2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.2.4. Speciālo pamatizglītības 
programmu licencēšana skolēnu 
integrācijai vispārējās izglītības 
iestādēs 

IKS nodaļa Izglītības iestādes I pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.2.5. Izglītības infrastruktūras 
efektivitātes paaugstināšana - 
pakalpojumu dažādošana (nometnes, 
jauniešu apmaiņas, jauniešu 
iniciatīvas, neformālā izglītība) 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; II; III; 
IV 

pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R3: Attīstīt 
profesionālās 
ievirzes un interešu 
izglītību  

U.3.1. Profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības darbības 
atbalstīšana  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
Izglītības iestādes, 
Dome 

I; III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.3.2. Profesionālo skolu 
programmu ieviešana novada 
izglītības iestādēs 

IKS nodaļa Pārvaldes, 
Izglītības iestādes, 
Dome 

I; III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.3.3. Jaunu interešu izglītības 
programmu atvēršana skolēnu 
ārpusstundu darba uzlabošanai un 
pilnveidošanai 

IKS nodaļa Pārvaldes, 
Izglītības iestādes, 
Dome 

I; III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.3.4. Profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana un 
modernizācija  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
Izglītības iestādes 

I; III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R4: Attīstīt 
mūžizglītību un 
nodrošināt tās 

U.4.1. Dažādu mūžizglītības 
programmu pieejamības 
nodrošināšana novada izglītības 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; II; III; 
IV 

pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 
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pieejamību  iestādēs 
U.4.2. Nodrošināt sistēmisku pieeju 
mūžizglītības organizēšanā un 
informācijas sniegšanā 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
pašvaldības, valsts 
institūcijas 

I; II; III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.4.3. Karjeras izglītības pasākumi 
skolēniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
pašvaldības, valsts 
institūcijas 

I; II; III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R5: Paaugstināt 
izglītības kvalitāti 

U.5.1. Atbalstīt inovācijas izglītības 
iestāžu darbībā 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
pašvaldības valsts 
institūcijas 

I; II; III  2011 -2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.5.2. Nodrošināt metodiskā darba 
sistemātiskumu 

IKS nodaļa Izglītības iestādes I; II; III; 
IV 

pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.5.3. Organizēt pasākumus labāko 
skolēnu un pedagogu godināšanai 

IKS nodaļa Izglītības iestādes I pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

R6: Attīstīt kultūras 
iestāžu 
infrastruktūru un 
pakalpojumu 
kvalitāti  

U.6.1. Novada kultūras iestāžu 
modernizēšana, materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana un attīstība  
 

IKS nodaļa Kultūras iestādes,  
Pārvaldes 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; III; IV  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.6.2. Brīvdabas atpūtas vietu 
(estrādes) uzturēšana, labiekārtošana  

IKS nodaļa Kultūras iestādes,  
Pārvaldes 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; III; IV  2011 -2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.6.3. Viļakas bibliotēkas kā novada 
reģiona galvenās bibliotēkas 
nodrošināšana ar atbilstošām telpām 

IKS nodaļa Kultūras iestādes,  
Pārvaldes 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; III  2011 - 2012 Pašvaldības, 
projekti 

U.6.4. Kultūras darbinieku izglītības 
līmeņa un profesionalitātes 
paaugstināšana un radošu iniciatīvu 
atbalstīšana 

IKS nodaļa Kultūras iestādes I; IV  pastāvīgi Privātais, 
Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R7:  
Kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
infrastruktūras 
sakārtošana un 
nemateriālā kultūras 

U.7.1. Garīgā un nemateriālā 
kultūras mantojuma saglabāšana, 
atjaunošana un nodošana 
nākamajām paaudzēm, 
vizualizēšana un popularizēšana 

IKS nodaļa Kultūras iestādes,  
Pārvaldes; 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; II; III; 
IV 

pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.7.2. Pašdarbības kolektīvu IKS nodaļa Kultūras iestādes I pastāvīgi Privātais, 
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mantojuma 
saglabāšana un 
popularizēšana  

atbalstīšana 
 

Pašvaldības, 
valsts 

U.7.3. Kultūrvides objektu 
sakārtošana, labiekārtošana, 
restaurācija, rekonstrukcija un 
renovācija  
 

IKS nodaļa Kultūras iestādes,  
Pārvaldes; 
Attīstības 
plānošanas  
nodaļa 

I; II; III; 
IV 

2011 -2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.7.4. Kultūrvēstures izpēte, 
apzināšana un dokumentēšana, 
dokumentāla materiāla izdošana 

IKS nodaļa Kultūras iestādes I, II, III, 
IV 

2011 -2017 Privātais, 
Pašvaldības, 
projekti 

 U.7.5. Muzeja infrastruktūras 
sakārtošana 

IKS nodaļa Kultūras iestādes I, II, III, 
IV 

2011 -2017 Privātais, 
Pašvaldības, 
projekti 

R8: Kultūras 
pasākumu 
organizēšana 
un mārketings 

U.8.1. Pilnveidot kultūras pasākumu 
māksliniecisko kvalitāti; veidot 
kvalitatīvu un daudzveidīgu 
kultūrvidi 

IKS nodaļa Kultūras iestādes, 
 

I; II  pastāvīgi Pašvaldības, 
projekti 

U.8.2. Attīstīt uz dažādām vecuma 
grupām orientētus kultūras 
pasākumus 

IKS nodaļa Kultūras iestādes I; II  pastāvīgi Privātais, 
Pašvaldības, 
projekti 

U.8.3. Amatniecības kā nemateriālā 
kultūras mantojuma glabātājas 
atbalstīšana;  

IKS nodaļa Kultūras iestādes I; II  2011 -2017 Privātais, 
Pašvaldības, 
projekti 

U.8.4. Uzlabot tradicionālo kultūras 
pasākumu mārketingu novadā un 
ārpus novada 

IKS nodaļa Kultūras iestādes, 
LKI nodaļa, 
Pārvaldes, 
Masu mediji, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; II  pastāvīgi Pašvaldības, 
projekti 

R9: Pārrobežu 
sadarbības 
veicināšana 
kultūras jomā 
 

U.9.1. Starptautiskās sadarbības 
tīkla veidošana 

IKS nodaļa Kultūras iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

IV  pastāvīgi Pašvaldības, 
projekti 

R10. Jauniešu 
līdzdalības un 

U.10.1. Atbalstīt jauniešu 
organizāciju darbību, sekmēt to 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
jauniešu centri, 

I, II, III, 
IV 

2011 -2017 Pašvaldības, 
projekti 
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iniciatīvas 
veicināšana 

līdzdalību sabiedrības aktivitātēs jauniešu NVO 
U.10.2. Pilnveidot jauniešu un 
pašvaldības informācijas aprites un 
sadarbības sistēmu 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
jauniešu centri, 
jauniešu NVO 

I 2011 -2017 Pašvaldības, 
projekti 

U.10.3. Veicināta jauniešu līderu un 
interešu grupu sadarbība novadā 

IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
jauniešu centri, 
jauniešu NVO 

I 2011 -2017 Pašvaldības 

U.10.4. Jauniešu domes izveide IKS nodaļa Izglītības iestādes, 
jauniešu centri, 
jauniešu NVO 

I 2011 -2013 Pašvaldības 

R11. Jauniešu 
piesaistes un 
atgriešanās 
veicināšana 

U.11.1. Izveidot dzīvokļu fondu 
jaunieši, kuri atgriežas strādāt 
novadam nepieciešamās 
specialitātēs 

Dome IKS nodaļa, 
izglītības iestādes, 
pārvaldes, Sociālā, 
izglītības un 
kultūras jautājumu 
komiteja 

I 2012 -2017 Pašvaldības 

U.11.2. Izveidot stipendiju fondu 
jauniešiem, kuri mācās un atgriežas 
strādāt novadam nepieciešamās 
specialitātēs 

Dome IKS nodaļa, 
izglītības iestādes, 
pārvaldes, Finanšu 
un izglītības 
nodaļa 

I 2012 -2017 Pašvaldības 

R.12. Neformālās 
izglītības un brīvā 
laika attīstība 

U.12.1. Jauniešu centra izveide 
(Vi ļakā, Žīguros u.c.) 

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2014 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.12.2. Esošo jauniešu centru 
Medņevas un Šķilbēnu pagastā 
materiālās bāzes un infrastruktūras 
uzlabošana  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
izglītības iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.12.3. Ikgadējās neformālās 
izglītības konferences organizēšana  

IKS nodaļa izglītības iestādes I 2011 - 2017 Pašvaldības 

U.12.4. Jauniešu neformālās 
izglītības projektu izstrāde un 
realizēšana profesionālai izaugsmei  

IKS nodaļa izglītības iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R13: Attīstīt sporta 
un atpūtas 

U.13.1. Sporta un atpūtas 
infrastruktūras materiāltehniskās 

IKS nodaļa Sporta 
iestādes,  

I; II; III; 
IV 

2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
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pakalpojumus un 
infrastruktūru, 
veicināt veselīgu 
dzīvesveidu  
 

bāzes pilnveidošana  
 

Izglītības iestādes; 
Pārvaldes; 
Attīstības 
plānošanas  
nodaļa 

projekti 

U.13.2. Izglītības iestāžu sporta 
materiāltehniskās bāzes izmantošana 
vietējām iniciatīvām  

IKS nodaļa Sporta 
iestādes,  
Izglītības iestādes; 
Pārvaldes 

I; II; III; 
IV 

2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.13.3. Novada tradicionālo sporta 
veidu  attīstība (distanču slēpošanu, 
riteņbraukšanu, futbolu, volejbolu, 
basketbolu, šaušanu, vieglatlētiku) 

IKS nodaļa Sporta 
iestādes,  
Izglītības iestādes 

I; II; III; 
IV 

pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.13.4. Daudzveidīgu sporta un 
aktīvās atpūtas veidu 
popularizēšana, tautas sporta 
pasākumu organizēšana, aprīkojuma 
nodrošināšana  

IKS nodaļa Sporta 
iestādes,  
Izglītības iestādes 

I; II; III  pastāvīgi Privātais, 
Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.13.5. Sporta darba organizatoru 
nodrošināšana pilsētā un pagastos 

IKS nodaļa Sporta 
iestādes,  
Izglītības iestādes; 
Dome 

I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts 

U.13.6. Iedzīvotāju izglītošana par 
veselīgu dzīvesveidu  

IKS nodaļa Sporta 
iestādes,  
Izglītības iestādes;  
VVAC 

I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts 

R14. Nodrošināt 
kvalitatīvus un 
pieejamus izmaksu 
efektīvus  primārās 
veselības aprūpes 
pakalpojumus, 
lietojot vienkāršas 
un izmaksu ziņā 
efektīvas medicīnas 
tehnoloģijas; 

U.14.1. Novada veselības aprūpes 
tīkla pakalpojumu saglabāšana un 
attīstīšana, infrastruktūras attīstība 
 

VVAC Ģimenes ārsti, 
Dome, valsts 
institūcijas 

I, II, III , 
IV 

pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.14.2. Ģimenes ārstu prakšu vietu 
telpu un aprīkojuma uzlabošana 
 

Ģimenes ārsti, 
VVAC 

Dome, valsts 
institūcijas 

I pastāvīgi Privātais; 
Pašvaldības, 
valsts 

U.14.3. Veselības un veselīga dzīves 
veida veicināšana 

Ģimenes ārsti, 
VVAC 

Dome, Izglītības 
iestādes, NVO 

I pastāvīgi Privātais; 
Pašvaldības, 
valsts 



 

117 

 

2011 - 2017 Vi ļakas novada attīstības programma 

nodrošināt dzīves 
kvalitāti 
R15. Paaugstināt 
sociālo 
pakalpojumu 
kvalitāti un 
pieejamību 
 

U.15.1. Pakalpojumu pilnveidošana 
cilvēkiem ar invaliditāti 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.15.2. Pakalpojumu pilnveidošana 
ģimenēm ar bērniem 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, 
Bāriņtiesu, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.15.3. Pakalpojumu pilnveidošana 
veciem cilvēkiem 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.15.4. Pakalpojumu pilnveidošana 
cilvēkiem ar atkarību problēmām 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.15.5. Pakalpojumu pilnveidošana 
bērniem un jauniešiem 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, 
Bāriņtiesu, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

 U.15.6. Pakalpojumu pilnveidošana 
bezdarbniekiem 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, NVA, 
reģiona un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.15.7. Pakalpojumu pilnveidošana 
citām sociālās atstumtības riskam 
pakļautām iedzīvotāju grupām 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

U.15.8. Sociālo darbinieku 
profesionālā pilnveide un turpmāka 
izglītošanās 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Privātais, 
Pašvaldības, 
valsts 
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R.16. Attīstīt 
alternatīvos sociālos 
pakalpojumus 
 

U.16.1. Alternatīvās sociālās 
aprūpes pakalpojumi cilvēkiem ar 
invaliditāti 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  2012 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.16.2. Alternatīvās sociālās 
aprūpes pakalpojumi ģimenēm ar 
bērniem 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  2012 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.16.3. Alternatīvās sociālās 
aprūpes pakalpojumi veciem 
cilvēkiem 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  2012 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.16.4. Alternatīvās sociālās 
aprūpes pakalpojumi bērniem un 
jauniešiem 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, reģiona 
un valsts 
institūcijas 

I, II, III  2012 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R.17.Attīstīt sociālo 
infrastruktūru  

U.17.1. Sociālās aprūpes, 
rehabilitācijas un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība, sociālā dzīvojamā fonda 
infrastruktūras uzlabošana 

Sociālais 
dienests 

Sociālajām 
iestādēm, Dome, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R18. Uzlabot 
drošību un 
sabiedrisko kārtību  
 

U.18.1. Sadarbības ar Valsts 
policiju, Valsts Robežsardzi, Valsts 
Ugunsdzēsības dienestu, 
Zemessardzi, privātajām apsardzes 
firmām, pilnveidošana  

Tehniskā 
nodaļa 

Dome, reģiona un 
valsts institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts,  

U.18.2. Pašvaldību sadarbības 
organizēšana ārkārtas situācijās 

Tehniskā 
nodaļa 

Dome, 
kaimiņpašvaldības, 
reģiona un valsts 
institūcijas 

I, II, III  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts,  

U.18.3. Pilsoniskās atbildības 
veicināšana   
 

Administratīvā 
komisija 

Dome I pastāvīgi Pašvaldības 

U.18.4. Informācijas sistēmas par 
sabiedriskās kārtību, uzlabošanu, 
(piemēram, noteikumi publiskās 

Administratīvā 
komisija 

Dome I pastāvīgi Pašvaldības 
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vietās, redzami, skaidri izlasāmi)  
U.18.5. Saistošo noteikumu izstrāde 
un izdošana par sabiedrisko kārtību 

Administratīvā 
komisija 

Dome I pastāvīgi Pašvaldības 

U.18.6. Pašvaldības policijas izveide Dome Finanšu un 
grāmatvedības 
nodaļa 

I, II, III  2012 -2017 Pašvaldības, 
valsts,  

R19. Uzlabot 
Vi ļakas novada 
teritoriju savstarpējo 
sasniedzamību  

U.19.1. Valsts nozīmes autoceļu 
kvalitātes uzlabošanas veicināšana 
(P35), t.sk. apvedceļš ap Viļakas 
pilsētu smagajam transportam 

Dome  valsts institūcijas I, II, III  2012 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.19.2. RKP “Vientuļi” 
modernizācija 

Dome Dome, valsts 
institūcijas 

I, II, III  2012 - 2015 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.19.3. “Austrumu stīgas” projekts 
ceļu asfaltēšana P45 (Semenova 
Rekova), P42 (Kuprava – Svilpova) 

Dome Dome, valsts 
institūcijas 

I, II, III  2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.19.4. DUS izveide Viļakas pilsētā 
(vai pie pilsētas robežām) 

Dome Dome,  sadarbība 
ar privātajiem 
uzņēmējiem 

I, II  2011 - 2017 Privātais 
 

U.19.5. IKT infrastruktūras attīstība Dome Dome, valsts 
institūcijas 

I, II, III  2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R20. Uzlabot 
pašvaldību ceļu un 
ielu tehnisko 
stāvokli  

U.20.1. Pašvaldības autoceļu un ielu 
kvalitātes uzlabošana, kur notiek 
pasažieru un skolēnu pārvadājumi 
 

Tehniskā 
nodaļa 

Pārvaldes, Dome I, II  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.20.2. Pašvaldības autoceļu tīkla 
saglabāšana 

Tehniskā 
nodaļa 

Pārvaldes, Dome I, II  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.20.3. Viļakas pilsētas, novada 
pagasta lielāko ciemu ielu seguma 
uzlabošana; ietvju, apgaismojuma, 
komunikāciju rekonstrukcijal.  

Tehniskā 
nodaļa 

Pārvaldes, Dome I, II  pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R21. Paaugstināt 
ceļu satiksmes 
drošību  

U.21.1. Satiksmes drošības 
uzlabošana Viļakas pilsētā un 
novada pagasta centros 

Tehniskā 
nodaļa 

Pārvaldes, Dome I, II  2012 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 
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 (apgaismojuma izbūve, gājēju 
ietves, krustojumu uzlabojumi)  

R22. 
Ūdenssaimniecības 
attīstība  
 

U.22.1. Ūdenssaimniecības (un 
kanalizācijas) sistēmu rekonstrukcija 
un/vai jaunu trašu ierīkošana 
Vi ļakas pilsētā, Semenovas, Žīguru, 
Rekovas, Šķilbanu, Kupravas 
ciemos  

SIA Viļakas 
namsaimnieks, 
SIA Žīguru 
namsaimnieks, 
Pārvaldes 

Dome, Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2014 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.22.2. Ūdenssaimniecības (un 
kanalizācijas) sistēmu rekonstrukcija 
un/vai jaunu trašu ierīkošana citos 
lielākos ciemos 

Pārvaldes Dome, Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2014 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R23. Nodrošināt 
kvalitatīvu 
siltumapgādi 
  

U.23.1. Siltumapgādes trašu 
rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve 
energoefektivitātes paaugstināšanai 
Vi ļakas pilsētā, Kupravas un Žīguru 
ciemos.  

SIA Viļakas 
namsaimnieks, 
SIA Žīguru 
namsaimnieks 
Tehniskā 
nodaļa 

Pārvaldes, Dome I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.23.2. Centralizētas autonomās 
siltumapgādes sistēmas 
energoefektivitātes paaugstināšanu 
pašvaldības ēkām Viļakā, Žīguru, 
Šķilbēnu, Medņevas un Vecumu 
pagastos. 

Tehniskā 
nodaļa 

Pārvaldes, Dome I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R24. Paaugstināt 
sabiedrisko un 
dzīvojamo ēku 
energoefektivitāti  
 

U.24.1. Iedzīvotāju informēšana un 
izglītošana 
 

Pārvaldes Dome, Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.24.2. Sabiedrisko ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana 
un Daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekotāju iesaiste 
energoefektivitātes projektu izstrādē 
un realizācijā  

Pārvaldes Dome, Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R25. Visaptverošas 
atkritumu 
apsaimniekošanas 

U.25.1. Ieviest visaptverošu 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
visā novada teritorijā ar vienādiem 

Dome Tehniskā nodaļa, 
Pārvaldes 

I 2011 - 2014 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 
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sistēmas izveide atkritumu apsaimniekošanas 
nosacījumiem 
U.25.2. Izveidot atkritumu dalītās 
vākšanas vietas Viļakas pilsētā, 
pagasta centros 

Dome Tehniskā nodaļa, 
Pārvaldes 

I 2012 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.25.3. Iedzīvotāju izglītošana 
atkritumu apsaimniekošanas un 
vides jautājumos  

Pārvaldes Tehniskā nodaļa I 2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.25.4. Sadarbība ar atkritumu 
apsaimniekotājiem  

Dome Tehniskā nodaļa, 
Pārvaldes 

I pastāvīgi Pašvaldības,  
 

U.25.5. Nelegālo izgāztuvju un ar 
sadzīves atkritumiem piesārņoto 
vietu apzināšana un likvidēšana  

Pārvaldes Tehniskā nodaļa I 2011 - 2013 Pašvaldības, 
valsts 

R26. Attīstīt kapsētu 
infrastruktūru  

U.26.1. Kapsētu infrastruktūras 
uzlabošana un attīstība 
 

Pārvaldes Tehniskā nodaļa, 
NVO 

I pastāvīgi Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R27. Attīstīt 
publiskās ārā 
teritorijas  

U.27.1. Parku, skvēru, zaļās zonas 
infrastruktūras uzlabošana  
 

Pārvaldes Tehniskā nodaļa, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2017 Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.27.2. Publisko peldvietu 
labiekārtošana 

Pārvaldes Tehniskā nodaļa, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I, IV 2011 - 2017 Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.27.3. Atbalstīt un veicināt aktīvās 
atpūtas objektu ierīkošanu un 
uzstādīšanu 

Pārvaldes Tehniskā nodaļa, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2011 - 2017 Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R28. Apzināt vidi 
degradējošos 
objektus un 
teritorijas un 
veicināt to 
rekultivāciju 

U.28.1. Apsekošana un rīcības plāna 
izstrāde par degradējošiem 
objektiem un teritorijām 

Pārvaldes Tehniskā nodaļa, 
Administratīvā 
komisija 

I 2011 - 2013 Pašvaldības 

U.28.2. Pašvaldības īpašuma 
sakārtošana  

Dome Īpašumu 
speciālists 

I 2011 - 2014 Pašvaldības 

U.28.3. Privāto teritoriju Pārvaldes Dome I 2011 - 2017 Privātais 
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rekultivācijas veicināšana  
R29: Veicināt 
alternatīvo un 
atjaunojamo 
enerģijas ražošanu 
un enerģijas resursu 
racionālu 
izmantošana 
tautsaimniecībā 

U.29. 1. Atbalstīt vēja enerģijas, 
saules enerģijas un pazemes siltuma 
izmantošanu  

Tehniskā 
nodaļa 

Dome, Pārvaldes I, II, II, IV  2011 - 2017 Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.29. 2. Ielu apgaismojumā 
izmantot energotaupošas un videi 
draudzīgas spuldzes 

Tehniskā 
nodaļa 

Dome, Pārvaldes I, II, II, IV  2011 - 2017 Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.29. 3. Alternatīvās un 
atjaunojamās enerģijas 
izmantošana ražošanā 

Uzņēmēji  Dome, Pārvaldes I, II, II, IV  2011 - 2017 Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R30. Saglabāt dabas 
daudzveidību 

U.30.1. Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju apsaimniekošanas plānu 
ieviešana  

Pārvaldes Dome I 2011 - 2017 Pašvaldības 

U.30.2. Sadarbība ar īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
īpašniekiem un blakus teritoriju 
īpašniekiem 

Pārvaldes Dome I 2011 - 2017 Privātais, 
Pašvaldības 

R31. Sabiedrības 
informētības par 
vides aizsardzību 
veicināšana 

U.31.1. Konkursa sakoptākais 
īpašums ieviešana, realizēšana, 
sakoptas vides un sētas 
popularizēšana 
 

Dome Pārvaldes I 2012 - 2017 Pašvaldības 

U.31.2. Iedzīvotāju izglītošana un 
iesaistīšana vides sakārtošanas 
pasākumos un akcijās 

Pārvaldes Pārvaldes, IKS 
nodaļa, jauniešu 
centri, Dome 

I, II, IV  2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.31.3. Vides izglītības pasākumu 
organizēšana  

IKS nodaļa Pārvaldes, 
jauniešu centri, 
izglītības iestādes 

I, II,  IV  2011 - 2017 Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R32. Pašvaldības 
darbības 
efektivitātes 
palielināšana  

U.32.1. Komunikācijas tīkla 
uzlabošana (Administrācija – 
administrācija, administrācija – 
iedzīvotājs, iedzīvotājs – 
administrācija)  

LKI nodaļa Dome, visas 
nodaļas un 
iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības 
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U.32.2. Veicināt informācijas 
pieejamību 

LKI nodaļa Dome, visas 
nodaļas un 
iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības 

U.32.3. Novada mājas lapas un 
informatīvā izdevuma pilnveidošana 

LKI nodaļa Dome I pastāvīgi Pašvaldības 

U.32.4. Struktūras sakārtošana un 
iekšējo procesu pilnveidošana 

Dome Pārvaldes, visas 
nodaļas un 
iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības 

U.32.5. Veicināt sabiedrības 
līdzdalību pārvaldes un 
sabiedriskajos procesos 

LKI nodaļa Dome, NVO, visas 
nodaļas un 
iestādes 

I pastāvīgi Pašvaldības 

U.32.6. Telekomunikāciju tīkla 
modernizācijas un informāciju 
tehnoloģiju attīstības veicināšana 
pašvaldības darbā un pašvaldības 
iestādēs  

IT speciālists Dome, visas 
nodaļas un 
iestādes 

I, II, IV  pastāvīgi Pašvaldības, 
projekti 

R33. Paaugstināt 
pašvaldības 
darbinieku 
kvalifikāciju un 
profesionalitāti  
 

U.33.1. Apmācību organizēšana 
komunikāciju prasmju, profesionālo 
kompetenču, normatīvo aktu 
izpratnes palielināšanā un 
nepārtrauktā profesionālos attīstības 
nodrošināšanā 

Dome visas nodaļas un 
iestādes 

I, II, IV  pastāvīgi Privātais, 
pašvaldības, 
projekti 

U.33.2. Labas prakses pieredzes 
apgūšana 

Dome visas nodaļas un 
iestādes 

I, II, IV  pastāvīgi Privātais, 
pašvaldības, 
projekti 

R34. Plānot novada 
teritorijas attīstību  
 

U.34.1. Viļakas novada teritorijas 
plānojuma izstrāde  
 

Dome Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

I, II, IV  2011- 2012 pašvaldības, 
projekti 

U.34.2. Attīstības plānošana 
mijiedarbībā ar kaimiņpašvaldībām  

Dome Attīstības un 
plānošanas nodaļa 

I, II, III, 
IV 

2011-2017 pašvaldības, 
projekti 

R35. Veidot un 
attīstīt starpnozaru, 
institucionālu un 
starpvalstu 
sadarbību  

U.35.1. Starpnozaru (izglītība, 
kultūra, tūrisms, sports u.c.) 
sadarbības veidošana, vienotu rīcību 
un kopīgu projektu izstrāde novadā 

Attīstības 
plānošanas 
nodaļa 

Visas pārējās 
nodaļas un 
iestādes 

I; II  2011.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.35.2. Reģionālas sadarbības 
stiprināšana ar LPR un projektu 

Dome Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I; II  2011.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
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izstrādes veicināšana  projekti 
U.35.3. Sadarbība ar citām 
pašvaldībām Latvijā 

Dome Attīstības 
plānošanas nodaļa 

III  2011.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.35.4. Pārrobežu sadarbības 
veidošana 

Dome Attīstības 
plānošanas nodaļa 

III  2011.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.35.5. Atbalsts NVO projektu 
realizēšanā 

Dome Attīstības 
plānošanas nodaļa 
Finanšu un 
grāmatvedības 
nodaļa 

I 2011.-2017. Pašvaldības 
 

U.35.6. Atsevišķu funkciju 
deleģēšana NVO 

Dome Attīstības 
plānošanas nodaļa 
Finanšu un 
grāmatvedības 
nodaļa 

I 2011.-2017. Pašvaldības 
 

U.35.7. NVO projektu fonda izveide Dome Attīstības 
plānošanas nodaļa 
Finanšu un 
grāmatvedības 
nodaļa 

I 2012.-2017. Pašvaldības 
 

R36. Atbalstīt 
uzņēmējdarbības 
attīstību, veicināt 
novada uzņēmumu 
konkurētspēju  

U.36.1. Lauksaimniecības, 
mežsaimniecības nozares un 
netradicionālās uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana  

Domes 
deputāti- 
uzņēmēji 

Uzņēmēji, NVO, 
asociācijas 

I 2011.-2017. Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.36.2. Uzņēmēju atbalstīšana, 
piešķirot pašvaldības nodokļu 
atlaides par esošo darbavietu 
saglabāšanu un jaunu darbavietu 
radīšanu  

Dome Finanšu un 
grāmatvedības 
nodaļa 

I 2011.-2017. Pašvaldības 

U.36.3. Amatniecības un 
mājražošanas attīstības atbalstīšana  

Domes 
deputāti- 
uzņēmēji 

Uzņēmēji, NVO, 
asociācijas 

I 2011.-2017. Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

R37. Pilnveidot U.37.1. Informatīvo dienu Domes Uzņēmēji, NVO, I 2011.-2017. pašvaldības, 
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uzņēmējdarbības 
atbalsta sistēmu  

organizēšana uzņēmējiem par ES 
finansējuma piesaistīšanu  

deputāti- 
uzņēmēji 

asociācijas valsts, 
projekti 

U.37.2. Novadu uzņēmēju 
popularizēšana vietējā un Latvijas 
mērogā, Uzņēmēju dienu, 
Amatnieku tirdziņu organizēšana 

Domes 
deputāti- 
uzņēmēji 

Uzņēmēji, NVO, 
asociācijas 

I, II, III  2011.-2017. Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.37.3. Sadarbības organizēšana un 
veicināšana starp pašvaldību, 
uzņēmējiem un citām institūcijām  

Domes 
deputāti- 
uzņēmēji 

Uzņēmēji, NVO, 
asociācijas, 
pašvaldības, LPR 

I, II, III  2011.-2017. Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

 U.37.4. Nodrošināt informācijas 
pieejamību par brīvo 
uzņēmējdarbībai piemēroto 
infrastruktūru novada teritorijā 

Domes 
deputāti- 
uzņēmēji 

Īpašumlietu 
speciālists 

I, II, III  2011.-2017. Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.37.5. Uzņēmēju Konsultatīvās 
padomes izveide 

Domes 
deputāti- 
uzņēmēji 

Uzņēmēji, NVO I 2011.-2017. Pašvaldības 

U.37.6. Starptautisko kontaktu 
veidošana un noieta tirgus 
paplašināšana 

Domes 
deputāti- 
uzņēmēji 

Uzņēmēji, NVO, 
asociācijas, 
konsulāti, 
vēstniecības 

IV  2011.-2017. Privātais, 
pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.37.7. Atbalsta personāla 
paplašināšana uzņēmējiem (ne tikai 
Lauku attīstības speciālists, bet arī 
uzņēmējdarbības atbalsta speciālists) 

Dome Finanšu un 
grāmatvedības 
nodaļa 

I 2011.-2017. Pašvaldības, 
valsts 

 U.37.8. Statistikas apkopošana par 
lauksaimniecības un 
mežsaimniecības rādītājiem 

Lauku attīstības 
speciālists 

Uzņēmēji  I pastāvīgi Pašvaldības, 
valsts 

R38. Attīstīt un 
pilnveidot tūrisma  
infrastruktūru un 
pakalpojumus  
 

U.38.1. Tūrisma atbalsta institūcijas 
izveide 

Dome Finanšu un 
grāmatvedības 
nodaļa 

I 2011.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.38.2. Vienotas tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju datu bāzes 
un statistikas datu sistēmas 
izveidošana 

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes 

I 2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.38.3. Kopīga novada tūrisma tēla Tūrisma Tūrisma I 2012.-2017. Pašvaldības, 
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izveide (logo , sauklis) un 
mārketinga pasākumu izstrādāšana 

atbalsta 
personāls 

pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes 

valsts, 
projekti 

U.38.4. Dabas un kultūrvēstures 
resursu izmantošana tūrisma 
attīstībai 

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes 

I 2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.38.5. Sagatavot informatīvos 
tūrisma materiālus par Viļakas 
novadu vairākās svešvalodās 

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes, 
LKI nodaļa 

I 2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

 U.38.6. Investīciju piesaiste esošo 
un jaunu tūrisma objektu 
infrastruktūras sakārtošanai un 
izveidei 

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I, II, III, 
IV 

2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.38.7. Tūrisma maršrutu izstrāde 
un realizācija 

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.38.8. Informācijas aktualizācija 
pašvaldības mājas lapā sadaļā 
„Tūrisms”  

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2012.-2017. Pašvaldības, 
projekti 
 

U.38.9. Tūrisma pakalpojuma 
sniedzēju izglītošana, konsultāciju 
sniegšana  

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I 2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 
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U.38.10. Sadarbības veicināšana 
starp pakalpojuma sniedzējiem  

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I, II  2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 

U.38.11. Sadarbība starp citiem 
Tūrisma informācijas centriem 

Tūrisma 
atbalsta 
personāls 

Tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzēji, kultūras 
iestādes, 
Attīstības 
plānošanas nodaļa 

I, II, III, 
IV 

2012.-2017. Pašvaldības, 
valsts, 
projekti 
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IV INVEST ĪCIJU PLĀNS 
 

          
Finanšu instruments, (LVL 

vai %)   
Plānotais laika 

posms   

  
Projekta 
nosaukums, numurs 

Atbilst ība 
vidēja 
termiņa 
priorit ātēm P

ap
ild

in
āt
īb

a 
ar

 c
iti

em
 

pr
oj

ek
tie

m
 (

no
rā

dī
t 

pr
oj

ek
ta

 N
.p

.k
.)

 

Indikat īvā 
summa 
(LVL) P

aš
va

ldī
-b

as
 b

ud
že

ts
 

E
S

 fo
nd

u 
fin

an
sē

-ju
m

s 

P
riv
āt

ai
s 

se
kt

or
s 

C
iti

 fi
na

ns
ē-

ju
m

a 
av

ot
i 

Projekta plānotie 
darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Projekta 
uzsāk-
šanas 
datums 

Projekta 
realizāci-
jas 
ilgums 

Partn
eri 

1 

Pedagogu 
konkurētspējas 
veicināšana izglītības 
sistēmas 
optimizācijas 
apstākļos 

VP1, R1, 
U.1.4 - 

Individuālā
stipendijas 
pedagogie
m 0 

100 % - 
ESF, 
1.2.2.1.5.
apakšakti
vitāte 0 0 

Vi ļakas novada pedegogi 
paaugstinājuši 
kvalifikāciju, ieguvuši I, 
II, III un IV pakāpi. 2010 12/2012   

2 

 Nr. 
3DP/3.2.2.1.2./09/IPI
A/VIAA/592 
"Izglītības iestāžu 
informatizācija" 

VP1, R1, 
U.1.1.  - 30262,87 0 

100 % 
ERAF, 
3.2.2.1.2. 
apakšakti
vitātē 0 0 

Lokālo tīklu ievilkšana 
Vi ļakas, Žīguru, Viduču 
psk. IKT aprīkojums 
Vi ļakas, Žīguru, Viduču, 
Upītes psk. 01/2010 07/2012 

IZM, 
Vi ļak
as 
novad
a 
dome 

3 

Mākslas 
daudzveidība 
radošajās darbnīcās 
Vi ļakas novada 5.-
9.klašu audzēkņiem 

VP1, R5, 
U.5.1.  - 3000 0 0 0 

100 % 
VIAA 
inovāci
jām 

Inovatīvu pieeju 
īstenošana mākslas 
nodarbības novada 
skolās 09/2011 12/2013 nav 

4 

Izglītojošu pasākumu 
organizēšana 
dabaszinātnēs un 
matemātikā Vi ļakas 
Valsts ģimnāzijā 

VP1, R5, 
U.5.1.  - 3000 0 0 0 

100 % 
VIAA 
inovāci
jām 

Inovatīvu pieeju 
īstenošana dabaszinātnēs 
un matemātikā VVĢ 09/2011 12/2013 nav 



 

129 

 

2011 - 2017 Vi ļakas novada attīstības programma 

5 

Atbalsta pasākumu 
pilnveidošana 
jauniešu sociālās 
atstumtības riska 
mazināšanai Viļakas 
novadā un Baltinavas 
novadā 

VP 1, R.2, 
U.2.3., U 
1.5. - 104966,00 0 

100 %, 
ESF, 
1.2.2.4.2 0 0 

Atbalsta personāla 
nodrošina Viļakas 
novada skolās, 
sadarbības un pieredzes 
pārņemšana no 
Baltinavas Kristīgi 
speciālās 
internātpamatskolas 01/2012 12/2013 

Baltin
ava, 
Medņ
evas 
invalī
du 
klubs 

6 

Nr. 
2009/0023/3DP/3.1.3
.1.0/08/IPIA/VIAA/0
05 "Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana 
Vi ļakas Valsts 
ģimnāzija" 

VP1, R1, 
U.1.1.  7 98392,00 4919,6 83633,2   

5 % 
valsts 

Modernizēti un aprīkoti 
dabaszinātņu kabineti 
VVĢ 01/2008 12/2011 nav 

7 

Nr. 
2009/0103/3DP/3.1.3
.1.0/08/IPIA/VIAA/0
99 "Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšanai 
Rekavas vidusskolā" 

VP1, R1, 
U.1.1.  6 98392,00 4919,6 83633,2   

5 % 
valsts 

Modernizēti un aprīkoti 
dabaszinātņu kabineti 
Rekavas vsk 06/2009 12/2011 nav 

8 

Nr. 10-07-L32100-
000219 "Viļakas 
novada bibliotēkas 
izveidošana" 

VP2, R6, 
U.6.3.  10 138889,47 

28696,
17 + 
PVN 

summa 
24104,

78 86088,52 0 0 

Apvienota Viļakas 
pilsētas un Susāju 
pagasta bibliotēka, 
uzcelta piebūve Susāju 
bibliotēkai, izveidota 
viena bibliotēka Viļakas 
pilsētā 02/2010 12/2011 nav 
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9 

LKP2010/004 
"Tradicionālo 
prasmju saglabāšanas 
programma Latvijas 
austrumu pierobežā" 

VP2, R7, 
U.7.1.  - 1150 0 1150 0 0 

Noorganizētas 4 
meistardarbnīcas: 
tradicionālā dziedāšanas 
Viduču pask. Un 
Kupravā, aušana - Upīte, 
vijolspēle- Viļakā, 1 
atskaites koncerts. 
Tradicionālās prasmes 
apguva bērni, jaunieši un 
vidējā paaudze. 10/2010 10/2011 nav 

10 

Nr. 11-07-L32100-
000158 Viļakas 
novada bibliotēkas 
jumta rekonstrukcija 

VP2, R6, 
U.6.3.  8 12437,79 

1023,8
2 + 
PVN 
21999,
6 9214,37     

Rekonstruēts jumts 
biliotēkas daļai, kur 
šobrīd atrodas Susāju 
bibliotēka 07/2012 12/2012 nav 

11 

Nr. 11-07-L32100-
000160 Estrādes 
rekonstrukcija Viļakā 
1.kārtā 

VP2, R6., 
U.6.2.    11600,00 

950,82 
+ PVN 
summa 
2091,8
0 8557,38     

Veikta estrādes 
pakāpienu, laukuma un 
solu rekonstrukcija 07/2011 12/2012 nav 

12 

Miķeļa Bukša 
piemiņas vietas 
ierīkošana Šķilbēnu 
pagasta Plešovā 
Vi ļakas novadā 

VP2, R7, 
U.7.3.  - 2500 0 0 0 0 

Ierīkota piemiņas vieta 
izcilajam Latgales 
kultūras darbiniekam 
Miķelim Bukšam 
Plešovā, Šķilbēnu 
pagastā 2011 2012 nav 

13 

Projekts „Mazie 
projekti – instrumenti 
mazo kopienu 
sadarbībai kultūras 
jomā”  

VP2, R9, 
U.9.1 - 50000 10% 90% 0 0 

Sadarbības nodibināšana 
ar kultūras iestādēm 
Igaunijā, Krievijā. 
Kultūras tradīciju 
izzināšana, kopīgi 
pieredzes apmaiņas 
braucieni. 2011 2013 

RUS, 
EE 

14 

Development of the 
centres for culture 
and creative 
industries in  Räpina, 
Vilaka and Pechory 
novadadaļa - Radošo 

VP2, R7, 
U.7.3.  - 200000 10% 90% 0 0 

Radošu industriju centra 
izveide klostera ēkā 
1.kārta (lielās zāle, 
darbnīcas WC tīkls) 01/2012 2014 

RUS, 
EE 
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industriju centra 
rekonstrukcija - 
1.kārta 

15 

Development of the 
centres for culture 
and creative 
industries - novada 
daļa - Radošo 
industriju centra 
rekonstrukcija - 
2.kārta 

VP2, R7, 
U.7.3.    600000,00 10% 90% 0 0 

Radošo indusdtriju 
centra rekonstrukcijas 
turpinājums 2.kārta, 
nakšņošanas 
pakalpojumu izveide, 
muzeja ekspozīcijas 
paplašināšana 2012 2014 

RUS, 
EE, 
LT 

16 

Gaismas un skaņas 
aparatūras iegāde 
Šķilbēnu pagasta 
kultūras centram 
Rekovā 

VP2, R6, 
U.6.1.  17, 21 1800,00 

10 % + 
22 % 
PVN 90% 0 0 

Gaismas un skaņas 
aparatūras iegāde 2012 2013 nav 

17 

Tautastērpu iegāde 
Šķilbēnu vidējās 
paaudzes  tautu deju 
kolektīvam "Rika" 

VP2, R6, 
U.6.1.  16, 21 4800,00 

10 % + 
22 % 
PVN 90% 0 0 

Tautas tērpu iegāde 1 
kolektīvam 2012 2013 nav 

18 

Skaņas aparatūras 
komplekts Medņevas 
tautas namam 

VP2, R6, 
U.6.1.  - 4975,96 

10 % + 
22 % 
PVN 90% 0 0 

Viena aparatūras 
komplekta iegāde 2012 2013 nav 

19 

Pilnvērtīgs skatuves 
aprīkojums - kultūras 
pasākumu kvalitātes 
rādītājs (Žīguru 
kultūras nams) 

VP2, R6, 
U.6.1.  - 5215,73 

10 % + 
22 % 
PVN 90% 0 0 

Viena aparatūras 
komplekta iegāde 2012 2013 nav 

20 

Mācību telpu 
rekonstrukcija 
Vi ļakas Mūzikas un 
mākslas skolai 

VP 1, R1, 
U.1.1.  - 4778,00 

10 % + 
22 % 
PVN 90% 0 0 

Rekonstruētas telpas 
profesionālās izglītības 
iestādē 2012 2013 nav 

21 

Nr. 08-07-L32100-
000119 Šķilbēnu 
pagasta kultūras 
centra rekonstrukcija 

VP2, R6, 
U.6.1.  16,17 136528,93 

25 % + 
22 % 
PVN 75% 0 0 

Rekonstruēts Šķilbēnu 
pagasta kultūras centrs, 
noslēgusies 1.kārta (lielā 
zāle, garderobe, WC 
ierīkošana) 2009 2011 nav 
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22 

Nr.08-07-L32100-
000228 Pensionāru 
saietu un atpūtas 
centrs  

VP2, R7, 
U.7.3.  - 132186,76 

25 % + 
22 % 
PVN 81409,28 0 0 

Rekonstruēta 1 
kultūrvēsturiska ēka, 
vieta, kur tikties novada 
pensionāriem, NVO, 
pensionāru kultūras 
kolektīviem 2009 2011 nav 

23 

Nr. 10-07-L32100-
000039 "Brīvā laika 
pavadīšanas centra 
izveidošana Šķilbēnu 
pagastā" 

VP2, R7, 
U.7.3.  - 62735,37 

25 % + 
22 % 
PVN 38885,56 0 0 

Rekonstruēta 1 ēka 
pakalpojumiem brīvajam 
laikam 2009 2011 nav 

24 

 Nr. 11-07-LL04-
L413201-000001 
Jauniešu centra 
izveide Viļakā 
(Vi ļakas Valsts 
ģimnāzija) 

VP3, R12, 
U.12.1.  - 5973,84 

10 % + 
22 % 
PVN 4406,93     

Izveidots jauniešu centrs 
Vi ļakā, VVĢ telpās 09/2011 09/2012 nav 

25 

Youth camps -  tool 
for learning cross-
border culture of 
Estonia, Latvia, 
Russia 

VP2, R7, 
U.7.1.  - 13939,2 10% 90% 0 0 

Veicināt izpratni bērniem 
un jauniešiem par 
kultūras nozīmi 
pierobežā 2011 2013 

RUS, 
EE 

26 

Nr. LV-11-22-
2011_R2 Iepazīsti 
Romu kultūru 

VP3, R12, 
U.12.4.  - 9177 0 

100 %, 
izņemot 
ceļa 
izdevumi
em 70 % 0 

30 % 
ceļa 
izdev
umie
m 

Realizēta jauniešu 
apmaiņa. Iepazītas 4 
kultūras: latviešu, 
latviešu romu, bulgāru 
un bulgāru romu. 
Piedalījās 16 jaunieši no 
Latvijas, Bulgārijas, t.sk. 
romu jaunieši 07/2011 11/2011 BL 

27 

Nr. 10-07-L32100-
000310 "Sporta un 
atpūtas komplekss 
Borisovā" 

VP4, R.13, 
U.13.1.  - 135531,29 

11200,
11 + 
PVN 
summa 
23530,
22 

100800,9
6 0 0 

Uzbūvēts sporta un 
atpūtas koplekss 
Borisovā. 06/2010 09/2012 nav 
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28 

Nr. 11-07-LL04-
L413202-000006 
Sporta un brīvā laika 
infrastruktūras 
attīstība Šķilbēnu 
pagastā 

VP4, R.13, 
U.13.1.  - 9759,54 

10 % + 
22 % 
PVN 7199,66 0 0 

Rekonstruētas dušas 
Rekavas vsk, ierīkota 
apgaismojuma trase 
distanču slēpošanas trase 
"Balkani".  06/2011 09/2012 nav 

29 

Nr. 11-07-L32100-
000153  Viļakas 
sporta zāles jumta 
rekonstrukcija 

VP4, R.13, 
U.13.1.  32 12436,99 

10 % + 
22 % 
PVN 9213,56 0 0 Rekonstuēts jumts. 07/2011 12/2012 nav 

30 

Nr. 10-07-L32100-
000306 "Stadiona 
rekonstrukcija 
Medņevas pagasta 
Semenovas ciemā 
1.posms" 

VP4, R.13, 
U.13.1.  - 169332,24 

10 % + 
22 % 
PVN 125949,6 0 0 Uzbēvēts stadions. 06/2010 09/2012 nav 

31 

Nr. 10-07-L32100-
000304"Kupravas 
sporta zāles 
vienkāršota 
rekonstrukcija" 

VP4, R.13, 
U.13.1.  - 6229,08 

10 % + 
22 % 
PVN 4633,2 0 0 

Veikta vienkāršota 
rekonstrukcija sporta 
zālei Kupravā 06/2010 11/2011 nav 

32 

Nr. 10-07-L32100-
000038 "Viļakas 
sporta zāles 
rekonstrukcija" 

VP4, R.13, 
U.13.1.  29 110000,00 

25 % + 
22 % 
PVN 68181,82 0 0 

Rekonstruēta sporta zāle, 
ko izmanto VVĢ, 
Vi ļakas psk, Viļakas 
novada Bērnu un 
jauniešu sporta skola 01/2010 03/2011 nav 

33 

Nr. 10-07-L32100-
000218 "Brīvā laika 
un sporta objektu 
izveidošana un 
rekonstrukcija Žīguru 
pagastā" 

VP4, R.13, 
U.13.1.  - 68015,63 

25 % + 
22 % 
PVN 50590,13 0 0 

Labiekārtoti laukumi, 
sporta laukums pie 
Žīguru psk 02/2010 06/2011 nav 

34 

Nr. 11-07-L32100-
000157  Kupravas 
peldbaseina 
rekonstrukcija 1.kārta 

VP4, R.13, 
U.13.1.  - 60000,00 

10 % + 
22 % 
PVN 44262,30 0 0 

Rekonstruēts Kupravas 
peldbaseins 07/2011 12/2012 nav 
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35 

Nr. 
3/DP/3.1.5.1.2/10/IPI
A/VEC/024 „Viļakas 
novada veselības 
aprūpes centra 
attīstība”  

VP 4, R14, 
U.14.1.  - 90.000,00 13500 76500 0 0 

Rekonstruēts NMP 
centrs, veselības centrs 
(poliklīnikas ēka). 2010 12/2011 nav 

36 

Nr.SMS/3.4.4.2.0/10/
02/036  Sociālās 
dzīvojamās mājas 
"Jasmīni" Žīguru 
ciemā Vi ļakas novadā 
siltumnoturības 
uzlabošanaspasākumi  

VP5, R17, 
U.17.1.  - 118272,35 

29568,
35 88704 0 0 

Uzlabota siltumnoturība 
vienai astoņu sociālo 
dzīvokļu mājai Žīguru 
ciemā 10/2010 10/2011 nav 

37 

Nr.SMS/3.4.4.2.0/10/
02/039 Sociālās 
dzīvojamās mājas 
"Alejas" Kupravas 
ciemā, Viļakas 
novadā 
siltumnoturības 
uzlabošanas 
pasākumi  

VP5, R17, 
U.17.1.  - 186666,60 

46667,
6 139999 0 0 

Uzlabota siltumnoturība 
vienai 90 sociālo 
dzīvokļu mājai Kupravas 
ciemā 09/2010 09/2011 nav 

38 

Nr.SMS/3.4.4.2.0/10/
02/044 Sociālās 
dzīvojamās mājas 
Skolas ielā 3, Viļaka, 
Vi ļakas novadā 
siltumnoturības 
uzlabošanas 
pasākumi  

VP5, R17, 
U.17.1.  - 175092,05 

43773,
05 131319 0 0 

Uzlabota siltumnoturība 
vienai  sociālo dzīvokļu 
mājai Viļakā 10/2010 10/2011 nav 

39 

Sociālo pakalpojumu 
dažādošana Viļakas 
novada pensionāriem 

VP5, R15, 
U.15.3.  - 5000 

10 % + 
22 % 
PVN 

90 % 
attiecinā
miem 
izdevumi
em 0 0 

Dažādoti sociālie 
pakalpojumi Viļakas 
novada pensionāriem 2011 2013 nav 
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40 

Nr. 10-07-L32100-
000220 Pašvaldības 
ielu un ceļu 
rekonstrukcija 

VP 7, R20, 
U.20.1.  - 138469,17 

10 % + 
22 % 
PVN 

102993,5
8 0 0 

 apgaismojums Žīguru 
ciema ielās,  
Pašvaldības ielu un ceļu 
rekonstrukcija Viļakas 
novada Susāju 
pagastā un Žīguru 
pagastā 02/2010 12/2011 nav 

41 

Autoceļa P 45 Viļaka 
- Kārsava km 6,35 - 
16,54 rekonstrukcijai 
Vi ļakas novada 
Medņevas un 
Šķilbēnu pagastā 

VP7, R.19, 
U.19.3.  - - 0 75% 0 10% 

Realizē VAS "Latvijas 
Valsts ceļi". 
Rekonstuēts ceļa posma 
Semenova - Rekova, 
uzklāts asfatbetona 
segums 2009 12/2013 

 

42 

Nr. 11-07-L32100-
000156 Ceļu 
infrastruktūras 
rekonstrukcija 

VP 7, R20, 
U.20.1.  43 144548,19 

10 % + 
22 % 
PVN 

107177,6
0 0 0 

Rekonstruēti ceļi 
Medņevas, Kupravas 
pagastos, ielas Viļakas 
pilsētā 07/2011 12/2012 nav 

43 

Nr. 11-07-L32100-
000155 Tilta 
rekonstrukcija 
Medņevas pagastā 

VP 7, R20, 
U.20.1.  42 41812,66 

10 % + 
22 % 
PVN 30975,25 0 0 

Rekonstruēts Kiras tilts 
(ceļā uz Viduču ciemu) 08/2011 11/2012 nav 

44 

Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/API
A/CFLA/038/063  
"Ūdenssaimniecības 
attīstība Medņevas 
pagasta Semenovas 
ciemā  

VP 8, R.22, 
U.22.1.  - 289508,84 

11963,
18 + 22 
% PVN 

227300,3
2 0 0 

Rekonstruētas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 
Semenovas ciemā 11/2009 11/2011 nav 

45 

 Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/APIA/
CFLA/124/121  
Ūdenssaimniecības 
attīstība Žīguru 
pagasta Žīguru ciemā  

VP 8, R.22, 
U.22.1.  - 439199,02 

52710,
3 + 22 
% PVN 298691,7 0 0 

Rekonstruētas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 2010 12/2011 nav 

46 
Ūdenssaimniecības 
attīstība Viļakā 

VP 8, R.22, 
U.22.1.  - 1000000 15% 85% 0 0 

Rekonstruētas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 2009 2012 
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47 

Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/API
A/CFLA/052/006 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Šķilbēnu 
pagasta Rekovas 
ciemā” 

VP 8, R.22, 
U.22.1.  49 321545,14 

39534,
24 + 22 
% PVN 

224027,3
5 0 0 

Rekonstruētas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 06/2011 06/2013 nav 

48 

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Kupravas 
pagasta Kupravas 
ciemā” 

VP 8, R.22, 
U.22.1.  - 221402,10 

27221,
57 + 22 
% PVN 

154255,5
6 0 0 

Rekonstruētas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 09/2011 2013 nav 

49 

„Ūdenssaimniecības 
attīstība Šķilbēnu 
pagasta Šķilbanu 
ciemā” 

VP 8, R.22, 
U.22.1.  47 241587,28 

26582,
04 + 22 
% PVN 

150631,5
9 0 0 

Rekonstruētas 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 09/2011 2013 nav 

50 

 "Kopmleksi 
risinājumi 
siltumnīcas efekta 
gāzu emisiju 
samazināšanai 
Vi ļakas novada 
domes ēkās"  

VP8, R24, 
U.24.2.  - 577059,36 

86558,
9 

490500,4
4 0 0 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas Viļakas 
novada iestādēm 2011 2013 nav 

51 
Skvēra labiekārtošana 
Vi ļakā 1.kārta 

VP 8, R27, 
U.27.1.  - 9600,00 

10 % + 
22 % 
PVN 7081,97 0 0 

Labiekārtota skvēra 
teritorija pretī novada 
domes ēkai 07/2011 12/2012 nav 

52 

1DP/1.5.3.1.0/10/IPI
A/VRAA/096 
"Speciālistu piesaiste 
Vi ļakas novada 
pašvaldības 
kapacitātes 
stiprināšanai" 

VP 10, R32, 
U.32.4.  - 18500,00 0 

18500, 
ESF 100 
% 0 0 

Piesaistīti 2 speciālisti: 
psihologs, IT speciālists, 
uzlabota un dažādota 
pakalpojumu kvalitāte 
iedzīvotājiem 11/2011 02/2013 nav 

53 

1DP/1.5.3.2.0/10/API
A/VRAA/007 
"Ilgtermiņa teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumenta - 
teritorijas plānojuma 
izstrāde Viļakas 
novadam" 

VP 10, R34, 
U.34.1.  - 25000,00 0 

25000,00 
ESF 100 
% 0 0 

Izstrādāts teritorijas 
plānojums 01/2011 12/2012 nav 
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54 

Mācību gads 
zināšanu pilnveidei 
ES fondu apguvē 
Vi ļakas novada 
darbiniekiem 

VP 10, 
R33,U.33.1.  - 13119,60 0 13119,60 0 0 

Apmācīti novada domes 
darbinieki, pārvalžu 
vadītāji, iestāžu vadītāji 
par projektu fondu 
iespējam, projektu 
izstrādi un realizēšanu 2011 2013 nav 

55 

Biedrības 
"Aicinājums" 
kapacitātes 
paaugstināšana 

VP11, R35, 
U.35.5.  - 13321,66 

1065,7
3 12255,93 0 0 

Paaugstināta profesionālā 
kapacitāte novada NVO. 01/2012 12/2012 nav 

56 

Cilvēku ar īpašām 
vajadzībām 
sadarbības tīkla 
veidošana un 
nostiprināšana 

VP11, R35, 
U.35.5.  - 200000 10% 90% 0 0 

tīkla izveide, NVO 
invalīdu klubu 
kapacitātes stiprināšana, 
sociālo tīklu un pieredzes 
apmaiņas braucienu 
organizēšana 2012 2014 

EE, 
RUS, 
LV 

57 

Supporting small 
business sector in 
border areas of Pskov 
oblast, South-Estonia 
and North-Latvia 

VP12, R37, 
U.37.6.  - 300000 10% 90% 0 0 

Biznesa tīkla veidošana, 
apmācības par 
uzņēmējdarbību, 
uzņēmejdarbības centru 
infrastruktūras izveide 2012 2014 

EE, 
RUS 

58 

Tūrisma projekts 
"Tour de 
Latgale&Pskov" 

VP13, 
R38,U.38.6.  - 85000,00 10% 90% 0 0 

Vadošais partneris LPR. 
Ūdens tūrisma, produkta 
attīstība Latgales un 
Pleskavas reģionos 2012 2014 RUS 

59 

CREATION OF 
HERITAGE 
TOURISM ROUTE 
IN THE 
TERRITORY OF 
EUREGIO PSKOV-
LIVONIA 

VP13, 
R38,U.38.6.  - 29828,00 10% 90% 0 0 

Tūrisma mantojuma 
saglabašana un 
popularizēšana pierobežā 2012 2014 RUS 

60 

Kultūras mantojuma 
saglabāšana un jaunu 
pakalpojumu izveide 

VP2, R7, 
U.7.3.  - 100000 10% 90% 0 0 

Pakalpojumu izveide 
dabas parkā "Balkanu 
kalni" 2012 2013 LT 
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VIĻAKAS NOVADA ATT ĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBU 
 
Vi ļakas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanu vada Viļakas novada dome. 
 
Attīstības programmas uzraudzības sistēma ir izstrādāta ar mērķi radīt shēmu, kas nodrošina 
iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstību un attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto. 
 
Atbildīgā institūcija par attīstības programmas uzraudzību ir Viļakas novada domes Attīstības 
plānošanas nodaļa. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, apkopot 
novada nodaļu iesniegtos ziņojumus un statistiku, tādējādi nosakot, vai attīstības programmā 
definēto rādītāju sasniegšana norit kā plānots.  
 
Uzraudzības īstenošanas mērķis ir sekmēt lietderīgu un efektīvu programmas īstenošanas 
vadīšanu un savlaicīgi veikt nepieciešamos grozījumus un programmas aktualizācijas 
pasākumus. 
 
Uzraudzības sistēmas uzdevumi ir: 

• Ιdentificēt pārmaiņas novada sociālajā un ekonomiskajā situācijā; 
• Identificēt, vai Attīstības programma tiek ieviesta plānotajos apjomos un termiņos; 
• Nodrošināt publiski pieejamu informāciju par programmas izpildi; 
• veicināt pašvaldības struktūrvienību, valsts institūciju, komersantu un sabiedrības 

koordinētu darbību pašvaldības attīstības jautājumos; 
• Identificēt jaunas problēmas un iespējas, izvērtēt programmas aktualizācijas 

nepieciešamību. 
 
Vi ļakas novada attīstības programmas uzraudzības process paredz:  

• datu uzskaites sistēmas izveidi 
Datu uzskaites sistēma paredz, ka visas rīcības plānā norādītās par aktivitāšu izpildi vai projektu 
īstenošanu atbildīgās pašvaldības struktūrvienības gada laikā veido savas pārstāvētās nozares vai 
sfēras statistiku. 
 

• ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrādi par att īstības programmas ieviešanu 
Ikgadējo uzraudzības ziņojuma izstrādi par attīstības programmas ieviešanu sagatavo Attīstības 
plānošanas nodaļa. 
 
Nākamā gada pirmajā ceturksnī Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, Sociālais dienests, 
Lietvedības, informācijas un komunikācijas nodaļa, Dzimtsarakstu nodaļa, Tehniskā nodaļa, 
Būvvalde, Administrat īvā komisija, SIA “Vi ļakas Veselības aprūpes centrs”, lauku attīstības 
speciālists un pagasta pārvaldes un citas iesaistītās struktūrvienības iesniedz Attīstības 
plānošanas nodaļā apkopoto informāciju (statistikas datus + anlītisko aprakstu) par iepriekšējā 
gada laikā paveikto.  
 
Ikgadējā ziņojumā jāietver šāda Attīstības programmas īstenošanas analīze: 

− veiktās darbības un radītāju uzskaite mērķu un uzdevumu sasniegšanā;  
− konstatētās atkāpes no plānotā un to skaidrojumu;  



 

139 

 

2011 - 2017 Vi ļakas novada attīstības programma 

− secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai.  
 
Ikgadējais uzraudzības ziņojums tiks izstrādāts gada publiskā pārskata izstrādes ietvaros. 
 
Pamatojoties uz Attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam 
apstiprināto budžetu, Viļakas novada dome ik gadu aktualizē attīstības programmas Rīcības 
plānu un Investīciju plānu. 
 

• 3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par att īstības programmas ieviešanu  
 
Trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrāde notiek ar mērķi analizēt Attīstības programmas rādītājus 
par visiem programmā noteiktajiem rādītājiem un rīcībām trīs gadu periodu. 
 
Trīs gadu uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta Attīstības programmas īstenošanas 
analīze:  

− veiktās darbības un radītāju uzskaite mērķu un uzdevumu sasniegšanā;  
− konstatētās atkāpes no plānotā un to skaidrojumu;  
− secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai.  

 
Pēc trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrādes ir jāinformē sabiedrība par iepriekšējo gadu laikā 
padarīto, aicinot iedzīvotājus paust viedokli par tālākām Viļakas novada attīstības perspektīvām 
un jauniem aktuālu problēmu risināšanas variantiem. Jāturpina nepabeigto projektu īstenošana un 
nepārtraukti jāgatavo jauni projekti stratēģisko mērķu sasniegšanai.   
 
Pamatojoties uz sagatavoto Uzraudzības ziņojumu, Viļakas novada dome pieņem lēmumu par 
Attīstības programmas grozījumiem un/vai aktualizāciju. 
 
Sagatavojot attīstības programmas Uzraudzības ziņojumus, vienlaicīgi Vi ļakas novada domei  ir 
izveidota datu bāze par attīstības programmā analizētajiem rādītājiem un rezultatīvajiem 
rādītājiem stratēģisko mērķu sasniegšanai.  
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