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Ievads
Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka Viļakas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu,
mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.

Viļakas novada ilgter-

stratēģiskie mērķi

miņa attīstības redzē-

un ilgtermiņa pri-

jums

oritātes

telpiskās attīstības perspektīva

Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam (turpmāk – stratēģija), ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija 2030), Latgales stratēģijā 2030 un Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija 2030) hierarhiski augstākais valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas ietver valsts ilgtspējīgas attīstības
vadlīnijas un telpisko perspektīvu.
Latgales stratēģija 2030 - politisks dokuments, kas pauž izvēli un nosaka Latgales reģiona ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes.
Latgales reģiona teritorijas plānojums 2006. – 2026. - integrēts Latgales plānošanas reģiona
teritorijas izmantošanas redzējums.

Šī stratēģija ir hierarhiski augstākais pašvaldības plānošanas dokuments, kas nosaka ilgtermiņa
attīstības virzienus un struktūru Viļakas novada teritorijas plānojumam 2012. – 2024.gadam un
Viļakas novada attīstības programmai 2011. – 2017.gadam.
Stratēģijā ir atainota pašvaldības vēlamā turpmākā izaugsme, kuras pamatā ir savstarpēji saistītu
nozaru attīstība, kā arī tās ietekme uz apkārtējo teritoriju attīstību.
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Viļakas novada portrets
Novada teritorijas platība

638,79 km2

Iedzīvotāju skaits

5923 (dati uz 01.01.2014.)

Iedzīvotāju blīvums

9,3 cilvēki/km2

Administratīvais centrs

Viļakas pilsēta

Ģeogrāfiskais novietojums

Atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Latgales plānošanas reģionā

Administratīvā centra attālums līdz
Rīga – 250 km, Rēzekne – 110 km,
galvaspilsētai un tuvākajām pilsētām Alūksne – 70 km, Gulbene – 63 km,
Kaimiņu pašvaldības

Viļakas novads robežojas ar Balvu novada Vīksnas,
Bērzkalnes, Lazdulejas un Briežuciema pagastiem,
Alūksnes novada Liepnas pagastu, Baltinavas novadu. Tuvākās pilsētas ir Alūksne, Kārsava un Balvi

Robeža ar citām valstīm

Viļakas novads austrumu daļā 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas Federāciju.

Apdzīvojuma struktūra

Viļakas novadu veido Viļakas pilsēta un 6 pagasti –
Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un
Žīguru

Nodarbinātība

2013.gada decembrī reģistrētā bezdarba līmenis –
18,2%

Izglītība

Novada izglītības iestāžu struktūru veido 3 pirmsskolas izglītības iestādes (Viļakas PII, Medņevas
PII „Pasaciņa”, Žīguru PII „Lācītis”), 4 pamatskolās (Viduču, Viļakas, Upītes, Žīguru), kā arī Rekavas vidusskola (t.sk. īsteno neklātienes un pirmsskolas izglītības programmu) un Viļakas Valsts
ģimnāzija. Darbojas Viļakas Mūzikas un mākslas
skola, Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola, 4 bērnu un jauniešu iniciatīvu centri.
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Kultūra un sports

Novadā ir 7 bibliotēkas, 7 kultūras (tautas) nami, kā arī
viens novada muzejs un 2 kultūrvēstures muzeji – novadpētniecības kolekcijas, 2 sporta halles.

Ekonomika

Galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība,
kokapstrāde un mazumtirdzniecība, neliels uzņēmumu
skaits sadzīves pakalpojumu sniegšanas jomā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju 2013.gadā
novadā bija 243,2 EUR.

Dabas resursi

Vislielāko daļu no novada platības aizņem meži
341,11km2 (53%), lauksaimniecībā izmantojamā zeme
aizņem 217,12 km2 (34%).
Ūdens objekti – 14 ezeri un 33 upes (1,3%).

Transporta infrastruktūra

Novada teritoriju šķērso valsts reģionālie autoceļi: P 35
autoceļš “Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža
(Vientuļi)”, P 42 autoceļš “Viļaka – Zaiceva - Krievijas
robeža (Pededze)” un P 45 autoceļš “Viļaka – Kārsava”.

Teritorijas attīstības indekss

Saskaņā ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr. 482
„Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām”, Viļakas novada attīstības
indekss ir ̶ 1,349. Viļakas novads, starp visām Latvijas
pašvaldībām, ieņem 103. vietu.

Novada nozīmīgākie objekti

Novada teritorijā atrodas 42 kultūras pieminekļi, no tiem
11 ir valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi, 3 – valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļi, 16 – vietējās nozīmes
arhitektūras pieminekļi un 12 – vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi.

Derīgie izrakteņi

Viļakas novadā ir konstatētas māla, smilts un grants iegulas. Novada teritorijā atrodas arī nacionāli nozīmīga
māla atradne „Kuprava”.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Natura 2000 dabas liegumi: „Stompaku purvi”,
„Gruzdovas meži”, „Vjadas meži”, „Posolnīca”,
„Zodānu purvs”; Natura 2000 dabas piemineklis
„Stiglavas atsegumi”; Natura 2000 dabas parks
„Vecumu meži”.
Vietējās nozīmes dabas liegums „Liepnas upes ieleja”
un vietējās nozīmes dabas parks „Balkanu kalni”.
Mikroliegumi, īpaši aizsargājamā putnu sugas – melnais
stārķis Susāju un Žīguru pagastos.
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Pašreizējās situācijas raksturojums un
analīze
Stratēģija ir politisks dokuments, kas pauž izvēli un nosaka novada ilgtermiņa attīstības mērķus
un prioritātes, vienlaikus iekļaujoties Latgales reģiona un Latvijas ilgtermiņa attīstības politiskajās nostādnēs, ar mērķi panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus un padarītu novadu par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm.
Stratēģija veidota, izvērtējot nākotnes prognozes, novada stiprās un vājās puses, iespējas un
draudus, iekļaujot Latgales reģiona vērtības, definējot nākotnes vēlamo situāciju un tās reālo
sasniedzamību.

Vide, daba
STIPRĀS PUSES
1. Pievilcīga tūrisma vide un objekti

VĀJĀS PUSES
1. Nepilnīga dabas mantojuma apzināšana

2. Neskarta daba, ūdeņi, meži – ainaviski 2. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes
baudāmi, resursiem bagāti
aizaugšana ar krūmiem
3. Ekoloģiski tīra vide

3. Neapsaimniekoti zemes īpašumi un būves

4. Lielas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 4. Nepietiekama iedzīvotāju atbildība par atplatības
kritumu apsaimniekošanu
5. Daudzveidīga fauna, flora
IESPĒJAS

DRAUDI

1. Zaļās enerģijas izmantošana

1. Neracionāla dabas resursu izmantošana

2. Zemes fonda atbilstoša uzturēšana

2. Nepietiekama meliorācijas sistēmu apsaimniekošana

3. Atjaunojamo resursu atbilstoša uzturēšana
4. Meliorācijas sistēmas atjaunošana

3. Teritoriju applūšana

4. Degradēto teritoriju* paplašināšanās,
5. Atkritumu apsaimniekošanas sakārtošana
graustu veidošanas
6. Derīgo izrakteņu izstrāde vietējai attīstībai 5. Vides piesārņošana
7. Medību tūrisma izveide
8. Dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībai

* degradēta teritorija – teritorija ar izpostītu vai bojātu augšņu segu, pamestas apbūves, derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās darbības teritorijas vai
piesārņotas vietas, kuras ietekmē vai var ietekmēt augsnes spēju pildīt tās funkcijas, vidi, cilvēku veselību un drošību, kā arī ainavu, kultūras un dabas
mantojumu
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Uzņēmējdarbība
STIPRĀS PUSES
1. Lauksaimniecība kā dominējošā nozare
novadā (ir konkurētspējīgi lauksaimnieki)
2. Kokapstrādes uzņēmumi
3. Kvalificēti, izglītoti cilvēkresursi
4. Plašs un izdevīgs ceļu tīkls
5. Attīstīts elektroapgādes tīkls, telekomunikācijas
6. Robežošanas ar Krievijas Federāciju
7. Robežkontroles punkts Vientuļi – Eiropas
ārējā robeža
8. Mazumtirdzniecības pakalpojumi
9. Ēdināšanas un sadzīves pakalpojumi
10. Dabas resursu pieejamība (derīgo izrakteņu, mežu un purvu resursi)

VĀJĀS PUSES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Atbalsta trūkums vietējiem uzņēmējiem
Ceļu kvalitāte, stāvoklis
Vāja alternatīvo energoavotu izmantošana
Lieljaudas ražošanas nodrošinājuma trūkums
Nepietiekoša un novecojusi apdzīvoto vietu
ūdensapgāde, siltumapgāde, kanalizācija
Ilgstošo bezdarbnieku nevēlēšanās iekļauties darba tirgū
Zema aktivitāte biznesa ideju īstenošanā
Vāja mazā biznesa uzsākšanas projektu realizācija
Likumdošanas nepilnības uzņēmējdarbības
uzsākšanas veicināšanai
Vāji attīstīta tūrisma infrastruktūra
Produktu realizācijas un pārstrādes rūpniecisko punktu aizsniedzamība
Mazattīstīta savstarpēja nozaru sadarbība
Lauksaimniecības sadrumstalotība
Dzelzceļa nepieejamība
Dzīvojamā fonda trūkums

IESPĒJAS
1. Konkurētspējas paaugstināšana lauksaimniecībā
2. Vietējās amatniecības, eko un bioloģiskās
lauksaimniecības attīstība
3. Pašražotās produkcijas realizācija vietējā
tirgū
4. Investoru piesaiste
5. Teritoriālas iespējas jaunām apbūvēm
6. Tūrisma maršrutu izveide un popularizēšana
7. Mazo uzņēmumu attīstība
8. Pārrobežu kopuzņēmumu veidošana
9. Dzelzceļa izbūve

DRAUDI
1.
2.
3.
4.

Ceļu stāvokļa pasliktināšanās
Energoresursu cenu pieaugums
Dzīvojamā fonda nepietiekamība
Dzīvojamā fonda nepietiekama apsaimniekošana
5. Infrastruktūras nolietojums un neatbilstība
mūsdienu prasībām
6. Iedzīvotāju skaita samazināšanās
7. Meža resursu neracionāla izmantošana
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Sociālā vide
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

1. Kvalificēti cilvēkresursi veselības jomā 1. Maksas pakalpojumi veselības aprūpē
2. Veselības aprūpes pieejamība
3. Mūsdienīgas medicīnas iekārtas

2. Nepietekams valsts finansējums veselības aprūpē

4. Atbilstoša veselības aprūpes infrastruk- 3. Kvalificētu speciālistu aizplūšana
tūra
4. Zems speciālistu atalgojums
5. Sociālas aprūpes pieejamība

5. Apgādājamo slānis
6. Sociālo risku grupas
7. Iedzīvotāju pasivitāte
8. Produktīvā darbaspēka aizplūšana

IESPĒJAS

DRAUDI

1. Iekšējā kopprodukta finansējuma palie- 1. Emigrācija
lināšana
2. Zema dzimstība
2. Speciālistu konkurētspējīga atalgojumā
3. Iedzīvotāju novecošana
nodrošināšana
4. Zems atalgojuma līmenis
3. Veselīga dzīves veida popularizēšana
4.

Pakalpojumu infrastruktūras attīstīšana, sadarbībā ar kaimiņu novadiem

Pārvaldība un komunikācija
STIPRĀS PUSES
1. Domes administratīvā kapacitāte
2. Laba novada iestāžu sadarbība
3.

VĀJĀS PUSES
1. Pasīva iedzīvotāju un pašvaldības komunikācija

Sadarbība ar ārpus novada institūcijām 2. Nepietiekams budžets
IESPĒJAS

DRAUDI

1. Pārvaldības uzlabošana pašvaldībā

1. Cilvēku negatīvas domāšanas ieradumi

2. Pašvaldības iestāžu sinerģija

2. Pārvaldības kapacitātes pasliktināšanās

3. Starptautiskās sadarbības attīstīšana
4.

Ilgtermiņa attīstības vīzijas izstrāde
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Izglītība
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

1.

Izglītības iestāžu pieejamība

1.

Skolēnu skaita samazināšanās

2.

Sporta aktivitāšu iespējas

2.

3.

Daudzveidīgs izglītības programmu
piedāvājums visās izglītības pakāpēs

Nepietiekams finansējums izglītības
iestāžu mūsdienīgam tehniskajam
nodrošinājumam

4.

Projektu piesaiste

3.

Atbalsta grupu un izglītojošu pasākumu trūkums jaunajiem vecākiem

5.

Kvalitatīva un mērķtiecīga pedagogu 4.
kvalifikācijas pilnveide

6.

Novada vecāku konsultatīvās padomes aktivitāte

7.

Novada jauniešu domes aktivitāte

8.

Bezmaksas ēdināšana obligātās izglītības apguves skolēniem (bērniem
vecumā līdz 4 gadiem - daļēja)

9.

Profesionālās ievirzes programmu
nodrošinājums sportā, mūzikā un
mākslā

5.

Atbalsta personāla speciālistu nepietiekamība (logopēds, sociālais pedagogs, karjeras konsultants)
Interešu izglītības finansējums

IESPĒJAS
1.
2.
3.

Skolu pārveidošana par multifunkcionāliem centriem

DRAUDI
1.

Izglītības iestāžu slēgšana

2.

Emigrācija

Kultūras pasākumu kvalitātes paaug- 3.
stināšana
4.
Finansējuma piesaiste (struktūrfondi,
5.
valsts investīcijas, dažādi projekti,
ziedojumi un dāvinājumi)
6.

4.

Materiāli tehniskās bāzes modernizācija

5.

Veselīga dzīves veida popularizēšana

6.

Tūrisma maršrutu popularizēšana

Zema dzimstība
Iedzīvotāju novecošana
Zems ienākumu līmenis
Valsts politikas nenoteiktība izglītības jomā
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Kultūra
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES

1. Kultūrvēsturiskais mantojums, tradīciju 1. Kultūras infrastruktūras nolietojums
saglabāšana
2. Tehniskā aprīkojuma trūkums
2. Zinoši, profesionāli darbinieki
3. Budžeta finansējuma samazinājums
3. Laba novada iestāžu sadarbība
4. Projektu realizācija, sponsoru piesaiste
5. Daudzveidīgi pašdarbnieku kolektīvi
6. Latgaliskuma saglabāšana

4. Iedzīvotāju pasivitāte kultūras pasākumu apmeklēšanā
5. Nepilnīga kultūrvēstures objektu apzināšanā

7. Pozitīva sadarbība ar kaimiņu novadu
un sadarbības partneru ārvalstīs pašdarbības kolektīviem
8. Vērtīgs grāmatu fonds un periodiskie
izdevumi bibliotēkās, informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas
9. Plašs novadpētniecības materiālu krājums, ekspozīciju daudzveidība

IESPĒJAS

DRAUDI

1. Kultūras nozares darba pilnveidošana

1. Emigrācija

2. Kultūras menedžmenta attīstība

2. Zema dzimstība

3. ES struktūrfondu, ziedojumu un citu
finansējumu piesaiste

3. Iedzīvotāju novecošanās

4. Infrastruktūras atjaunošana
5. Materiāli tehniskās bāzes modernizācija, ekspozīciju un izstāžu uzlabošana

4. Cilvēkresursu samazinājums
5. Nestabila cenu politika
6. Kultūras pasākumu apmeklētāju skaita
samazināšanās

6. Ciešākas sadarbības veidošana ar neval- 7. Dotāciju samazināšanas
stiskām organizācijām
8. Zems atalgojuma līmenis
7. Kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšana
un kopšana
8. Novada kultūrvēstures mantojuma popularizēšana
9. Tūrisma maršrutu pilnveidošana un popularizēšana
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Inženiertehniskā infrastruktūra
STIPRĀS PUSES

VĀJĀS PUSES
1.

1.

Optimāls ceļu tīkls

2.

Telekomunikāciju plaši un daudzvei2.
dīgi pakalpojumi

3.

Atkritumu apsaimniekošanas tīkls

4.

Attīstīts elektroapgādes tīkls

5.

Sabiedriskā transporta pieejamība

Neapmierinošs ceļu tehniskais stāvoklis un kvalitāte
Nepietiekama ielu apgaismojuma infrastruktūra

3.

Ūdenssaimniecības un siltumapgādes
sistēmu nolietojums

4.

Dzeramā ūdens kvalitāte

IESPĒJAS
1.

2.
3.

Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktū- 1.
ras sakārtošana, t.sk., ES finansējumu piesaistīšana
2.
Ielu apgaismojuma uzlabošana un
izbūve

DRAUDI
Līdzekļu neracionāla sadale infrastruktūras projektiem
Elektroenerģijas un apkures tarifu
kāpums

Ūdenssaimniecības un siltumapgādes
infrastruktūras sakārtošana, t.sk., ES
finansējumu piesaistīšana
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Stratēģiskā daļa
Izvirzot stratēģiskos mērķus un ilgtermiņa prioritātes, stratēģija balstās uz novada nākotnes vīziju, ievēro un izmanto novada iedzīvotāju, uzņēmēju un speciālistu formulētās vajadzības, būtiskākos risināmos jautājumus, kā arī Latvijas Republikas dokumentos – valdības ziņojumos un
politikas nostādnēs, Latvijas un Latgales plānošanas reģionu, kā arī Eiropas telpiskās attīstības
perspektīvā – formulētus mērķus, ciktāl tie atbilst vai skar novada attīstības intereses.
Stratēģijas īstenošanas procesā netiek izslēgta citu savietojamu un nepretrunīgu rīcības virzienu
un risinājumu izvēle un izmantošana, ja tie veicina nosprausto mērķu sasniegšanu.

Novada vīzija
Viļakas novads ir vieta Ziemeļlatgalē, kur attīstīta
uzņēmējdarbība un mājražošana, dzīvo pārtikuši, izglītoti,
pārmaiņas pieņemoši dažādu vecumu iedzīvotāji,
kultūrvēsturiskā mantojuma krātuve un pārmantotāja,
mīļas, klusas, sakoptas mājas ikvienam šo tradīciju
nesējam un turpinātajam.
Labāk, efektīvāk un ātrāk organizē un sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem. Iedzīvotāju vajadzības un ērtība ir funkciju izpildes organizācijas pamatā. Pašvaldībā ir droša un attīstīta dzīves
vide.
Moderni aprīkotas un nodrošinātas visas pašvaldības iestādes. Pašvaldība ir viena no labākajām
Eiropas Sabiedrībā integrēta un ar mūsdienīgu transporta sistēmu, augsti attīstītu infrastruktūru,
sakārtotu sadzīves vidi.
Pašvaldības iedzīvotāju ienākumi un labklājība pieaug katru gadu.

Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes
Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģija jeb „Latvija 2030” ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokuments. Tajā izvirzīti valsts ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un
telpiskās attīstības perspektīva, kas īstenojama, realizējot pakārtotās nozaru un teritoriju attīstības politikas.
Stratēģija „Latvija 2030” nosaka Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un iesaka risinājumus
efektīvai un ilgtspējīgai kultūras, dabas, ekonomikas un sociālā kapitāla izmantošanai, jo īpaši
izceļot Latvijas pamatvērtību – cilvēkkapitālu.
Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam
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Latgales stratēģija 2030.gadam ir Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments. Stratēģijā izvirzītie ilgtermiņa mērķi ir saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, tas ir, panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību.
Viļakas novada stratēģiju nosaka četri Latgales stratēģiskie virzieni, kuri koncentrē uzmanību
galvenā mērķa sasniegšanai. Novada izaugsme būs iespējama, ja cilvēku vērtība būs uzņēmība,
tad uzņēmumi saņems efektīvu atbalstu, reģions būs iekšēji un starptautiski savienots, Latgale
nepārtraukti pilnveidos savas prasmes un tajā tiks realizēti labas pārvaldības principi.
Stratēģija vēršas pie dažādām sabiedrības grupām – iedzīvotājiem, mājsaimniecībām, valsts
pārvaldes un privātā sektora. Tā aicina izvērtēt līdzšinējās darbības un pieejamos resursus no
ilgtspējīgas attīstības viedokļa.
Stratēģija nosaka attīstības politiku un atspoguļo veidus un ceļus iespējamai izaugsmei.
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un attīstības vīziju, ir definēti četri stratēģiskie virzieni jeb
ilgtermiņa prioritātes, kas ir pamats saskaņotām darbībām.

Novada savienojumi
Līdzvērtīgi dzīves un darba apstākļi visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no dzīves vietas, attīstot kvalitatīvu transporta un komunikāciju infrastruktūru un publiskos pakalpojumus, kā arī sekmējot uzņēmējdarbību. Nodrošināt iekšējos, novada un ar kaimiņu novadiem un ārvalstīm – ārējos savienojumus. Stiprināt starptautisko konkurētspēju.
Prioritātes
Asfaltēti autoceļi un ielas.
Transporta infrastruktūra un pakalpojumi.
Austrumu pierobeža.
Loģistika.
Rekreācijas daudzveidīgums un pieejamība.
Inženiertehniskā infrastruktūra.

Galveno pašvaldības pakalpojumu iedzīvotājiem īstenošanas stratēģija
Ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana – pakalpojumu
sniegšanas organizēšana tiek veikta decentralizēti un nepieciešamajā apjomā.
Siltumapgādes organizēšana tiek veikta decentralizēti. Novada investīciju prioritātes komunālo pakalpojumu jomā ir siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu sistēmu rekonstrukcija
un šo pakalpojumu paplašināšana visa novada teritorijā.
Atkritumu apsaimniekošanu novadam nodrošina viens uzņēmums.
Ir izveidoti atkritumu šķirošanas un savākšanas punkti pilsētā un pagastu centros.

Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam
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Cilvēkresursu attīstība
Novada iedzīvotāji ir kapitāls radošas sabiedrības veidošanā.
Saglabājot un attīstot kultūras telpu, stiprinot nacionālās piederības izjūtu un veidojot novada identitāti ir radīti garīgi un fiziski vērtīgi cilvēkresursi. Izglītota, sociāli
nodrošināta un fiziski aktīva sabiedrība spēj veiksmīgi realizēt savu potenciālu, palielinot darbaspēku un tā ražīgumu. Iedzīvotāju iniciatīvas vērstas uz pozitīvu novada attīstību.
Prioritātes
Kvalitatīvi, daudzveidīgi un pieejami dzīvei nepieciešamie pakalpojumi.
Daudzveidīgi pakalpojumi izglītības, kultūras un sporta jomās, sociālās un
medicīnas aprūpē.
Attīstīts kultūras kapitāls un stipra novada identitāte.
Iedzīvotāju nodarbinātība un strādājošo prasmju efektīva pielietošana.
Kvalitatīvs dzīvojamais fonds.

Galveno pašvaldības pakalpojumu iedzīvotājiem īstenošanas stratēģija
Novada pašvaldība nodrošina transportu skolēniem nokļūšanai uz novada izglītības iestādēm. Kopumā novadā izglītības iestāžu infrastruktūra ir plaša un daudzveidīga.
Viļakas novadā darbojas pirmskolas izglītības iestādes, darbojas arī bērnu rotaļu un attīstības centri.
Novadā ir Valsts ģimnāzija, vidusskola un pamatskolas. Skolās darbojas bibliotēkas. Visās skolās
ieguldītas nozīmīgas investīcijas to attīstībai.
Novadā turpina darboties Viļakas Mūzikas un mākslas skola un jaunatnes centrs.
Novadā ir aktīva sporta dzīve, darbojas Bērnu un jaunatnes sporta skola.
Izveidota iestāde profesionālo pamatzināšanu iegūšanai jauniešiem ar zemām pamatizglītības zināšanām.
Piedāvātas daudzveidīgas izglītības programmas, tai skaitā arī profesionālās ievirzes, interešu izglītības un izveidota profesionālās izglītības apguves programma, veicināta mūžizglītība.
Pilnveidota un attīstīta kvalitatīva veselības aprūpes pieejamība. Nodrošināta primāras veselības
aprūpe cilvēkiem, savlaicīgi veikta veselības profilakse un savlaicīga saslimšanas risku noteikšana.
Viļakas novadā izveidots vienots sociālais dienests ar sociālajiem darbiniekiem, kā arī nepieciešamības gadījumos nodrošināta aprūpe mājās.
Izveidots sociālās aprūpes dienas centrs, ģimenes un bērnu aprūpes centrs. Izveidota novadā
„Brīvdienu māja”.
Viļakas novadā ir daudzveidīga un ar senām tradīcijām bagāta kultūras dzīve. Novadā ir kultūras
nami, novada bibliotēka Viļakā ar filiālēm, Viļakas muzejs un kolekcijas, tūrisma informācijas centrs.
Iedzīvotājiem pieejami sabiedriskie interneta pieejas punkti.
Kultūras iestādes nodrošina kvalitatīvas un daudzveidīgas atpūtas iespējas, saglabājot sava novada
identitāti un kultūras vērtības.
Kopīgs kultūras mantojums, kultūras telpas attīstība, valoda, tradīcijas un vērtību izpratne - ir galvenie komponenti, kas nodrošina piederības izjūtu novadam un veicina sabiedrības saliedētību.
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Rentablie uzņēmumi
Radīta labvēlīga vide tradicionālai un inovatīvai uzņēmējdarbības nozaru attīstībai.
Piesaistītas investīcijas. Attīstīta mazā un vidējā uzņēmējdarbība, lauksaimniecība,
mežsaimniecība un ar tiem saistītie pakalpojumi. Saražotā produkcija un pakalpojumi ir konkurētspējīgi. Efektīvi izmantoti daudzveidīgie dabas resursi. Attīstīti tūrisma pakalpojumi.
Prioritātes
Konkurētspējīga mazā un vidējā uzņēmējdarbība.
Atbilstoša vide lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un produktu pārstrādei.
Daudzveidīga amatniecība.
Atjaunojama un droša enerģija, atjaunojamo energoresursu izmantošana,
energoefektivitāte.
Tūrisma pakalpojumi.
Dabas kapitāla un vērtību saglabāšana un ilgtspējīga apsaimniekošana.
Uzņēmējdarbību veicinoša izglītība.

Galveno pašvaldības pakalpojumu iedzīvotājiem īstenošanas stratēģija
Pašvaldība ir ieinteresēta, lai tās teritorijā darbotos vairāk uzņēmumu. Novada pašvaldība regulāri
veic informācijas nodrošināšanu, reklamē un popularizē novadu un tā uzņēmējus, sadarbojas ar NVA,
piedāvā atbilstošu vidi uzņēmējdarbības attīstībai.

Efektīva pārvaldība
Pašvaldība ir vietējās pārvaldes institūcija, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības –
domes – un tās izveidoto institūciju starpniecību nodrošina pašvaldības kompetencē
esošo funkciju un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts likumdošanu un pašvaldības iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības galvenais uzdevums – būt par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
iniciatoru, katalizatoru un koordinatoru un sekmēt iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanos.
Kopā ar iedzīvotājiem censties radīt drošāku un skaistāku vidi cilvēkiem,
palīdzēt taupīt laiku un veselību un garantēt labākus apstākļus
uzņēmējdarbībai.
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Telpiskās attīstības perspektīva
Telpiskās attīstības perspektīvas uzdevums ir iezīmēt integrētu skatījumu valsts teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai, lai Latvijas galvenās vērtības, resursi un priekšrocības tiktu
izmantotas visefektīvākajā veidā.
Telpiskās attīstības perspektīva atspoguļo perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus un iezīmē novada vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.

Eiropa
Pievilcīga neskarta daba
Mežsaimniecības produktu
eksports

Latvija
Dabas un kultūras
mantojuma vērtības
Medību tūrisms

Latgale
Kultūras un tradīciju mantojums
Lauksaimniecības produktu
ražošanas tradīcijas

Telpisko novada attīstības perspektīvu veido:


Funkcionālās telpas;



Apdzīvojuma struktūra un publiskie pakalpojumi;



Dabas, kultūrvēsturiskās un ainaviskās telpas.
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Funkcionālās telpas
Latvijas nākotnes telpiskā struktūra *

Viļakas novada teritorijas attīstību ietekmē gan nacionālo, gan reģionālo interešu telpas un
teritorijas.
Novads atrodas austrumu pierobežā, kas ir viena no piecām nacionālo interešu telpām.
Pierobežai jākļūst par aktīvu tranzīta zonu ar augsta līmeņa pakalpojumiem – ekonomiski attīstītām un dzīvotspējīgām teritorijām ar modernu, efektīvu un operatīvi darbojošos robežšķērsošanas un tranzīta apkalpes infrastruktūru, piedāvājot plašu pakalpojumu klāstu.
* Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
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Latvijas ilgtspējīgā attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam ir noteikti divi pamata attīstības virzieni, kas nodrošinātu Austrumu pierobežas vienotu un ilgtspējīgu attīstību:


Efektīvi jāizmanto pierobežas ekonomiskais potenciāls, stiprinot pierobežas pilsētas Viļakas lomu – kā attālāko lauku teritoriju attīstības atbalstam.



Jāattīsta pārrobežu sadarbība ar kaimiņvalstīm: Krievijas Federāciju, Baltkrieviju, Lietuvu
un Igauniju, reģionālā un lokālā līmenī, veicinot kopīgu programmu, projektu un vienotu
stratēģiju izstrādi.

Risinājumi:


Efektīva pierobežas teritoriju izmantošana tranzīta un transporta pakalpojumu nodrošināšanai, uzlabojot un atvieglojot robežas šķērsošanas procedūru, attīstot saistīto infrastruktūru un pakalpojumus.



Pierobežas teritoriju sasniedzamības uzlabošana, attīstot transporta koridorus,
efektivizējot kravu un pasažieru pārvadājumus, uzlabojot esošo autoceļu kvalitāti.



Valsts atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai, veicinot gan tradicionālas nodarbes –
lauksaimniecību, mežsaimniecību, amatniecību, gan attīstot alternatīvās nozares- tūrismu,
transporta un tranzīta pakalpojumus.

* Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
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Apdzīvojuma struktūra un publiskie pakalpojumi
Novada apdzīvojuma struktūras pamats ir Viļakas pilsēta un bijušie vietējo pašvaldību administratīvie centri Borisova, Kuprava, Rekova, Semenova un Žīguri. Piemītoša apdzīvojuma struktūra - skrajciemi un viensētu grupas.
Apdzīvojuma struktūra
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Viļakas novada apdzīvojuma struktūru veido pilsēta un administratīvie centri, kā centrālā telpa,
un lauku telpa.
Pilsētas, administratīvo centru un lauku telpas attīstības plānošana ir ar atšķirīgu pieeju.
Pilsētas un administratīvo centru telpa veido dinamisko attīstības kodolu, nodrošinot novada
publiskos pakalpojumus un piesaistot investīcijas. Lauku telpa ietver nesteidzīgu un nosvērtu
dzīves ritmu, kas veidojas harmonijā ar dabas vidi. Publisko pakalpojumu pieejamība ir ierobežota.
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus neatkarīgi no dzīves vietas
un nostiprinātu valsts policentrisku apdzīvojuma struktūru, nepieciešams darboties vairākos virzienos. Būtiskākie īstenojamie attīstības virzieni ir šādi:


attīstības centru potenciāla un konkurētspējas paaugstināšana, atbilstoši to resursiem un
prioritātēm, veidojot pievilcīgu pilsētvidi gan iedzīvotājiem, gan investoriem;



pilsētu un lauku teritoriju savstarpējā sadarbība un mijiedarbība darba vietu nodrošināšanā
un pakalpojumu sniegšanā, veicinot uzņēmējdarbības aktivitāti un kvalitatīvu dzīves apstākļu radīšanu laukos;



attīstības centru funkcionālo tīklu veidošana, vienojoties par resursu efektīvu izmantošanu, kas balstīta uz papildinātības un sadarbības principiem.

Attīstības virzienu īstenošanai ir nepieciešama integrēta pieeja teritoriju attīstības plānošanā un
īstenošanā, radošas pilsētvides attīstība, kā arī pilsētu un lauku partnerība. Lai to sasniegtu, ir
jāuzlabo plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitāte teritorijas attīstības plānošanā.
Risinājumi:


Turpmākai novadu nozīmes attīstības centru sekmīgai attīstībai nepieciešams nodrošināt
visa veida infrastruktūras attīstību un tās kvalitātes uzlabošanu, pamata pakalpojumu
(izglītības, veselības, sociālo u.c.) un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā
laika pavadīšanas iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram piegulošajās lauku teritorijās.



Īstenojot ilgtspējīgu plānošanu, pilsētvides attīstībai nepieciešams komplekss atbalsts. Jāveic pasākumi pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, pilsētu telpiskās un vizuālās
identitātes saglabāšanai un attīstībai (pilsētas centrālo daļu sakārtošana), laikmetīgas kultūras telpas attīstībai, publiskās infrastruktūras sakārtošanai, pilsētu zaļo zonu un publiskās telpas uzturēšanai, mobilitātes sekmēšanai, t.sk. iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem.



Pilsētu un lauku sadarbību stiprina katras teritorijas īpašo priekšrocību (dabas, kultūras,
ekonomiskā, sociālā potenciāla) izmantošana, novēršot nevajadzīgu savstarpējo konkurenci. Būtiski ir nodrošināt pakalpojumu (izglītības, veselības, sociālos, kultūras, izklaides
u.c.) un darba vietu pieejamību un sasniedzamību lauku iedzīvotājiem, kā arī rekreācijas *
un dzīvošanas iespējas pilsētas iedzīvotājiem, attīstot kvalitatīvu un savstarpēji savienojošu transporta infrastruktūru, īpaši uzlabojot ceļu kvalitāti, elektroniskos sakarus un sabiedrisko infrastruktūru, tā radot dzīvošanai pievilcīgu vidi lauku teritorijās.

* rekreācija – indivīda fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā, sabiedriski atzītas un organizētas darbības
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Centrālā telpa.
Viļakas pilsēta, Kupravas ciems, Semenova, Rekova, Borisova un Žīguri centrālā telpā veido
novada funkcionāli saistīto, dinamisko attīstības kodolu, nodrošinot publiskos pakalpojumus un
piesaistot investīcijas.
Viļakas pilsēta turpmāk attīsties kā reģionālas nozīmes ekonomiskais un administratīvais centrs,
kur koncentrēti dažādi, daudzveidīgi pakalpojumi un ekonomiskās aktivitātes (izglītības iestādes, medicīnas iestādes, sociālās aprūpes iestādes, kultūras, izklaides un sporta iestādes, bankas,
amatniecība, un citas).
Viļaka kā funkcionālā saite – transporta koridors starp Latviju, Baltiju, Eiropu un Āziju.
Galvenās funkcijas būs saistītas ar tranzītu apkalpojošiem uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem, novada administratīvajiem un publiskiem pakalpojumiem.
Publiskie pakalpojumi
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Pilsētas un administratīvo centru funkcijas un publisko pakalpojumu grozs ir cieši saistīts.
Kupravas pagastā atrodas nozīmīga transporta maģistrāle. Ciemā ir būtisks pakalpojumu centrs
apkārtējai teritorijai, attīstīta rūpniecība.
Medņevas un Vecumu pagastos racionāli izmanto un apsaimnieko zemes īpašumus, vides resursus, atbildīgi vada dabas aizsardzību. Attīstīti lauksaimniecības ražošanas uzņēmumi, zemnieku
saimniecības, kas nodarbojas ar graudkopību un lopkopību. Racionāli izmanto meža resursus.
Susāju pagastā pievilcīgs tūrisma pakalpojumu klāsts, tiek piekoptas gastronomiskas tradīcijas,
saglabāts kultūrvēsturisks mantojums. Attīstība virzīta uz tūrisma pakalpojumiem un infrastruktūru.
Šķilbēnu pagasta pakalpojumi ir dažādi un daudzveidīgi: attīstīti lauksaimniecības ražošanas
uzņēmumi, sporta pakalpojumu infrastruktūra, piekoptās Latgaļu tradīcijas un garīgās vērtības.
Žīguru pagastā dažādota un attīstīta mežsaimniecības produktu ražošana, organizēts un aktīvi
izmantots medību tūrisms, funkcionāli piesaistot dabas un kultūras mantojuma vērtības.
Centrālo telpu raksturo strauji attīstības lēcieni, kas ir kā atbildes uz mainīgo vajadzību pieprasījumu. Ir attīstīta daudzveidīga saimnieciskā darbība, saglabāts kultūras mantojums un novada
unikālās tradīcijas, aktīva sociālā, kultūras un politiskā dzīve. Iedzīvotāju skaits pakāpeniski
palielināsies.
Derīgo izrakteņu atradnes
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Lauku telpa.
Lauku telpa ietver harmoniju ar dabu – nesteidzīgu, nosvērtu dzīves telpu. Publisko pakalpojumu pieejamība ir ierobežota.
Pašreiz ekonomiskās aktivitātes balstītās uz divām nozarēm – lauksaimniecību un mežsaimniecību.
Attīstāmas tādas jaunas nozares, kā tūrisms, kokapstrāde, vieglā ražošana, transporta un loģistikas uzņēmumi lielāko transporta koridoru tuvumā.
Ir atbalstīta viensētu un dzīvojamo ēku grupu pastāvēšana lauku teritorijā, lai saglabātu tradicionālo lauku apdzīvojuma veidu,. Tiek veicināta vienmērīga lauku apdzīvotība, saglabājot kultūrainavu un tradīcijas. Iedzīvotāju skaits nesarūk, bet pakāpeniski palielinās.
Tūrisma un rekreācijas objekti un teritorijas
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Dabas, kultūrvēsturiskā un ainaviskā telpa
Viena no Viļakas novada bagātībām ir dabas vide. Pilnvērtīgi izmantojot labvēlīgos dabas apstākļus, skaistas ainavas, dabas resursus, unikālo kultūras mantojumu un vairāku konfesiju dievnamus, ir iespējams attīstīt kvalitatīvu, daudzveidīgu tūrisma produktu.
Latvija ir viena no zaļākajām un mazāk urbanizētajām valstīm, ar izcilu sugu, biotopu un ainavu
daudzveidību. Daudzām dabas teritorijām novadā ir noteikts īpaši aizsargājamā dabas lieguma
statuss. Mijiedarbojoties gan dabas faktoriem, gan tradicionālajiem saimniekošanas veidiem un
apdzīvojuma struktūrai, ir izveidojušās teritorijas ar izcilu estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko ainavisko vērtību, kas var kalpot kā priekšnoteikums un potenciāls šo teritoriju ekonomiskai attīstībai.
Novada sadalījums, atbilstoši zemes lietošanas veidiem, ir pārsvarā meži un lauksaimniecībā
izmantojamās zemes.
Telpiskā struktūra
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Izzūdot tradicionālajam lauku saimniekošanas veidam, notiek vērtīgo kultūrainavu transformēšanās un degradācija. Lauksaimniecībā neizmantotās zemes aizaug ar krūmājiem.
Nepieciešams apzināt, saglabāt, saprātīgi apsaimniekot un efektīvi izmantot dabas, ainavu un
kultūrvēsturiskā mantojuma teritoriju areālus. Īstenojot šo teritoriju ekonomisko potenciālu, jāņem vērā ilgtspējīgas attīstības principi un jārēķinās ar vietējo iedzīvotāju un visas sabiedrības
vajadzībām.
Dabas teritorijas
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Ainavas kvalitāte un kultūras tradīcijas ir arī nozīmīgs tūrisma nozares potenciāls, tāpēc to saglabāšanai ir nepieciešams valsts atbalsts. Lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un unikālās
dabas un kultūrvēsturiskās ainavas, kas veido priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves vides kvalitātei:


jāīsteno pasākumi lauku teritoriju dzīvotspējas saglabāšanai;



jānodrošina valsts atbalsts daudzfunkcionālām un produktīvām lauku teritorijām, kultūrainavas saglabāšanai un veidošanai.

Risinājumi:


Nodrošināt ainavu plānošanas un dabas aizsardzības jautājumu integrēšanu nozaru politikās, likumdošanā un teritorijas attīstības plānošanā. Noteikt unikālās ainavas un veikt to
inventarizāciju. Izstrādāt priekšlikumus ainavu apsaimniekošanai un procesu monitoringam.



Izglītot un iesaistīt sabiedrību dabas un kultūrvēsturisko ainavu apsaimniekošanā.



Teritorijas plānojumos noteikt prasības un nosacījumus sabiedrībai nozīmīgām dabas un
kultūrainavu un rekreācijas teritorijām, kas nodrošina dabas un kultūras pieminekļu publisku pieejamību un paredz ainaviski nozīmīgu vietu aizsardzību.
Kultūras pieminekļi
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Īstenošana un uzraudzība
Lai īstenotu Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un sekotu tās ieviešanai, Viļakas
novada pašvaldība regulāri, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izstrādās ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai pakārtotus vidēja termiņa plānošanas dokumentus:


Viļakas novada attīstības programmu, kurā nosakāmi rīcību virzieni un uzdevumi
konkrētu jautājumu risināšanai;



Viļakas novada teritorijas plānojumu, kurā nostiprināmas ilgtspējīgas attīstības stratēģija idejas zemes izmantošanas līmenī;



tematiskus plānojumus, kuros risināmi specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu
nozaru attīstību vai specifisku tematu.

Stratēģijas rezultatīvie rādītāji, kas raksturo teritorijas attīstības tendences sociāli ekonomiskā
griezumā, atspoguļo ne tikai situāciju Viļakas novadā, bet arī visā Latvijā.

Stratēģijas rezultatīvie rādītāji

Nr.

Rādītājs

Bāzes vērtība 2014

Pārskata gada
vērtība

Tendence
pret iepriekšējo gadu

Plānotais ilgtermiņa attīstības virziens

1.

Pastāvīgo iedzīvotāju
skaits

5932

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

Pieaug

2.

Bezdarba līmenis %

18,2%

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

Samazinās

243,2 €

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

Pieaug

-1,349

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

(aizpilda ik gadu—
pārskata laikā)

Pieaug

3.
4.

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju
Teritorijas attīstības
līmeņa indekss

Reizi gadā, vienlaikus ar gada publiskā pārskata izstrādi, pašvaldība izvērtē sasniegtos rezultatīvos rādītājus.
Datu ieguvi, aprēķinus un darba ziņojumu par stratēģijas rezultatīvajiem rādītājiem veic domes
speciālists.
Rezultatīvos rādītājus ir iespējams pārskatīt, veicot salīdzinošo analīzi gan ar iepriekšējiem gadiem, gan ar citu administratīvo teritoriju.
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