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IEVADS 
 

1. Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) ir pašvaldības 
politikas dokuments, kas definē novada ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu.  

2. Šajā pielikumā ir apkopota Stratēģijas izstrādes un sabiedrības līdzdalības dokumentācija, atbilstoši 
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”. 

3. Stratēģijas izstrādē ir ievēroti attīstības plānošanas dokumentu izstrādi regulējošie normatīvie akti, 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Latgales plānošanas reģiona stratēģija 
2030.gadam un Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006.-2026.gadam, kā arī Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskie norādījumi.  

4. Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir uzsākta ar Viļānu novada domes 2013. gada 16.augusta 
lēmumu Nr. 7, §25, nodota publiskajai apspriešanai ar Viļānu novada domes 2013. gada 7.novembra 
lēmumu Nr.13, § 36, tās precizētais projekts apstiprināts ar Viļānu novada domes 2014. gada 16.janvāra 
lēmumu Nr.1 §14. Par Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas precizēto projektu ir saņemts 
pozitīvs Latgales plānošanas reģiona 2014.gada 29.janvāra atzinums Nr.2–4.3/50. Viļānu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir apstiprināta ar Viļānu novada domes 2014. gada 13.februāra lēmumu 
Nr.3 §8. 

5. Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai nav veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
(Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 9.oktobra lēmums Nr.50 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu”). 
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1.1. Par uzsākšanu 
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2. PUBLIKĀCIJAS 
 

2.1. Par uzsākšanu 
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2.2. Par publisko apspriešanu 
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Anketa ievietota katrā Viļānu novada 2013.gada oktobra-novembra informatīvajā bezmaksas izdevumā 
„Viļānu Novada Vēstnesis”. 
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3. DARBA GRUPAS 
 

Stratēģijas izstrādes laikā darba grupa tikās trīs reizes: 

1) Ievada sanāksmē - 2013.gada 23.septembrī (plkst. 15.00, Viļānu novada domes zāle); 
2) Stratēģijas projekta darba varianta izskatīšanas sanāksmē - 2013.gada 23.oktobrī; 
3) Stratēģijas projekta izskatīšanas sanāksmē pirms iesniegšanas domei - 2013.gada 29.oktobrī. 

 

Ievada sanāksmē darba grupa iepazinās ar SIA „Grupa93” piedāvāto stratēģijas izstrādes procesu (laiks, 
sabiedrības līdzdalības pasākumi, u.c.), pārskatu par augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem, kaimiņu 
pašvaldību plānošanas dokumentiem, Viļānu novada esošās situācijas analīzes kopsavilkumu, vienojās par 
apdzīvojuma struktūrā iekļaujamiem ciemiem (Radapoles, Jaunviļānu, Strupļu, Dekšāres, Atspukas un 
Skudnovkas ciemi) un diskutēja par Viļānu novada vērtībām un resursiem, vajadzībām, ilgtermiņa vīziju, 
mērķiem un prioritātēm. 

 

Stratēģijas projekta darba varianta izskatīšanas sanāksmē darba grupa iepazinās un diskutēja par SIA 
„Grupa93” prezentāciju par Stratēģijas projektu. Tika nolemts papildināt stratēģijas projektu sekojoši: 

 Transporta struktūru ar valsts ceļiem, kas ved līdz lielākajiem novada uzņēmumiem; 

 Uzsvērt lauksaimniecības lomu; 

 Precizēt attīstības rādītājus (samazināt sagaidāmo bezdarba līmeni); 

 Precizēt stratēģiskos projektus, tostarp „Gaišie Viļāni”, „Viļānu novada sporta komplekss”; 

 Samazināt prioritāšu skaitu („Sadarbība ar Rēzekni” nolemts integrēt pārējās prioritātēs); 

 Papildināt ar dabas teritorijām un kultūrvēsturisko vērtīgiem objektiem (Viļānu muiža), kurus 
nepieciešams labiekārtot, sakārtot; 

 Precizēt sporta infrastruktūru; 

 Definēt mazos ciemus, kur nepieciešams veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju. 

 

Stratēģijas projekta izskatīšanas sanāksme pirms iesniegšanas domē notika vienlaikus ar Finanšu 
komitejas sanāksmi. Tajā SIA „Grupa93” sniedza prezentāciju par Stratēģijas projektu.  

 

 



 22 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

4. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES 
 

4.1. Sokolku pagasts 
 

 

Sokolku pagasta publiskās apspriešanas sanāksme 

 

PROTOKOLS 

 

Datums: 2013.gada 4.decembris  

Vieta: Strupļi, Sokolku pagasta pārvalde 

 

Sanāksmi sāk plkst. 10.00.  

 

I daļa. Ievadvārdi. Sokolku pagasta izvērtējums, Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta 
prezentācija. 

Prezentē Līga Ozoliņa, SIA „Grupa93”. 

 

II daļa. Priekšlikumi, diskusija: 

Jautājums: Kādi bija kritēriji, norādot „lielākos uzņēmumus”? 

Atbilde: Par pamatu tika izmantoti Lursoft dati par uzņēmumiem ar lielāko līdzekļu apgrozījumu 
2012.gadā. Uzņēmumu telpiskajam izvietojumam par pamatu tika ņemtas Lursoft norādītās adreses. 
Telpiski uzņēmumi ir attēloti, lai parādītu to novietojumu attiecībā pret ceļiem, t.sk. grantētu un asfaltētu 
ceļu pieejamība. 

 

Priekšlikums: Papildināt vēl ar pagasta mērogā nozīmīgiem uzņēmumiem – SIA „Cerība II” un KS „Sokolki 
2”! 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā, kā arī tiks noskaidroti citos pagastos svarīgie uzņēmumi. 

 

Priekšlikums: Vajag remontēt lauku ceļus! Vajag uzlabot ceļu no Rēzeknes novada Silmalas pagasta līdz 
Skudnovkai, citādi jāveic liels apkārtceļš. 

Atbilde: Priekšlikums ir par kolhoza laika ceļu, kas šodien nav ceļu sarakstā. Izveidot jaunu ceļu pāri 
lauksaimniecības zemēm nolūkā, lai tuvāk nokļūtu uz Skudnovkas kapiem, nav pieņemami. 

 

Priekšlikums: Pie Viļānu sporta kompleksa prioritātes minēt Viļānu novada sporta skolu. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Jautājums: Vai tiks sakārtots Viļānu muižas parks? 
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Atbilde: Jau darba grupā bija priekšlikumi bez kultūras pieminekļiem minēt arī pašvaldības līmenī 
nozīmīgus kultūras un dabas objektus, lai paturētu tos pašvaldības darāmo darbu „sarakstā”, uzmanībā. 
Viens no objektiem arī – muižas komplekss, kurā ietilptu parks. Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Priekšlikums: Ostrones Svētā Aloiza Romas katoļu baznīcu un Kristceļu vecticībnieku lūgšanu namu arī 
iekļaut pašvaldības mēroga nozīmīgo objektu sarakstā. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Priekšlikums: Iekļaut Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra kā atsevišķas iestādes atjaunošanu (pašlaik kā 
Viļānu vidusskolas struktūrvienība). 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Sanāksmi beidz: plkst. 11.30 

Sagatavoja: Līga Ozoliņa 

 

 

  



 24 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

4.2. Dekšāres pagasts 
 

Dekšāru pagasta publiskās apspriešanas sanāksme 

 

PROTOKOLS 

 

Datums: 2013.gada 4.decembris  

Vieta: Dekšāres, Dekšāru pagasta pārvalde 

 

Sanāksmi sāk plkst. 14.00.  

 

I daļa. Ievadvārdi. Dekšāru pagasta izvērtējums, Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
projekta prezentācija. 

Prezentē Līga Ozoliņa, SIA „Grupa93”. 

 

II daļa. Priekšlikumi, diskusija: 

Priekšlikums: Norādīt stratēģijā Dekšāru pamatskolas sporta halli, kas tiek aktīvi izmantota kā vieta 
Dekšāru pagasta sporta un kultūras pasākumiem. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Priekšlikums: Norādīt stratēģijā, ka Dekšāru pamatskolas sporta halle ir nozīmīga novada sporta 
infrastruktūra un ka tajā tiek organizēti arī kultūras pasākumi Dekšāru pagasta iedzīvotājiem. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Priekšlikums: Norādīt stratēģijā, ka SM optiskais kabelis tiks ievilkts arī līdz Dekšārēm. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Stratēģijā iekļautie priekšlikumi par ceļu attīstību ir apmierinoši. Saiknei ar Viļāniem parasti izmanto A12 
ceļu; ļoti nepieciešams asfalts līdz dzelzceļa stacijai „Varakļāni”. Dekšāru ciemā nepieciešami ielu un zaļo 
teritoriju labiekārtošanas darbi. 

 

Priekšlikums: Pie kultūras un tūrisma objektiem Dekšāres pagastā jānorāda „Latgaļu sēta” – tūrisma 
objekts, kas iekļauts Latgales tūrisma ceļvežos; tajā var izzināt latgalisko dzīves ziņu. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Priekšlikums: Stratēģijā, definējot attīstāmos ceļu posmus, jāpievieno lielākās zemnieku saimniecības 
Dekšāru pagastā – Ķimenes, Lucāni, Bokāni, Druvas, Lazdumājas. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 
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Priekšlikums: Stratēģijā noteikt par attīstības centriem ar attiecīgu pakalpojumu apjomu – novada līmeņa 
pakalpojumu centru Viļānus ar Jaunviļāniem un vietējā līmeņa  pakalpojumu centrus Strupļus un Dekšāres. 
Vairāk centru nelielajā Viļānu novadā nav lietderīgi attīstīt. Pārējos ciemus var atzīmēt kā pašvaldības 
pakalpojumu sniegšanas vietas, tajos ieskaitot Atspukas, Radapoli un Skudnovku, jo tajos jāsakārto vecās 
notekūdeņu attīrīšanas ietaises, jānodrošina ugunsdzēsības un drošības prasības, utt. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Priekšlikums: Gan „Latgaļu sāta”, gan Viļānu muiža un iespējams vēl kādi objekti būtu īpaši atzīmējami. Tie 
nav kā kultūras pieminekļi, tomēr novada kultūras dzīvei svarīgi. Nosakot objektam īpašu statusu, jādomā, 
kāds ir nolūks (pašvaldības noteikumi, īpašs finansiāls atbalsts, aizsardzības režīms). Šajā gadījumā 
nepieciešams pamatot Viļānu novada pašvaldības stratēģiski nozīmīgos projektus. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

 

Sanāksmi beidz: plkst. 16.00 

 

Sagatavoja: Līga Ozoliņa 
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4.3. Viļānu pilsēta un Viļānu pagasts 
 

 

Viļānu pilsētas un Jaunviļānu ciema publiskās apspriešanas sanāksme 

 

PROTOKOLS 

 

Datums: 2013.gada 4.decembris  

Vieta: Viļānu mūzikas un mākslas skolas zāle (Brīvības iela 44, Viļāni) 

 

Sanāksmi sāk plkst. 17.00.  

 

I daļa. Ievadvārdi. Viļānu pilsētas un novada izvērtējums, Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas projekta prezentācija. 

Prezentē Līga Ozoliņa, SIA „Grupa93”. 

 

II daļa. Priekšlikumi, diskusija: 

Priekšlikums: Norādīt stratēģijā, ka reģiona līmenī Viļānu novada specializācija ir lopkopība. Reģiona līmenī 
jāmin arī sports. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Jautājums: Kāpēc Dekšāres-Viļāni ceļš norādīts shēmā kā asfaltēts? Tas ir grantēts ceļš. 

Atbilde: Stratēģijas shēma „Transporta vēlamā struktūra” parāda, kuri ir pašreiz asfaltētie ceļi un kurus 
ceļus vēlams asfaltēt. Šī shēma ir izmantota visu pārējo shēmu pamatā, t.i. attēlo vēlamo situāciju 
nākotnē.  

 

Priekšlikums: Precīzāk raksturot sporta jomu. 

Atbilde: Par šo jautājumu ir saņemts rakstisks priekšlikums; tiks iekļauts stratēģijā. 

 

Priekšlikums: Minēt, nosaukt visas bibliotēkas – Dekšārēs, Radopolē, Strupļos, Viļānos. 

Atbilde: Stratēģiskajā daļā tiek lietots jēdziens „bibliotēku tīkls”. Esošās situācijas raksturojumā 
(1.5.3.nod.) ir doti bibliotēku nosaukumi. 

 

Priekšlikums: Stratēģijas dokumentā pašlaik ir pārāk liels uzsvars uz Viļānu tirgu. Trūkst uzsvara uz 
lopkopību un zinātni, lauksaimniecības un zinātniskajām darbībām, sportu. 

Atbilde: Tiks uzlabots. 

 

Priekšlikums: Viļānu pilsētas centrā atrodas viena 3-stāvu un viena 5-stāvu nepabeigta daudzdzīvokļu 
mājas jaunbūve, kas aizvien vairāk pārvēršas par graustiem.  
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Atbilde: Jautājumu par graustu novākšanu varētu iekļaut Viļānu centra sakārtošanas kompleksā (apbūves 
noteikumi koncepcijas „Ģaišie Viļāni” sasniegšanai, rīcības). 

 

Jautājums: Vai nebūtu lietderīgi norādīt ražošanas teritorijas stratēģijā? 

Atbilde: Ir vairākas iespējas: (1) norādīt apbūves telpas, piemēram, dzīvojamie rajoni, komercapbūve, 
ražošanas teritorijas, u.tml. Tā kā stratēģija ir augstāka līmeņa dokuments kā teritorijas plānojums, 
turpmākajā plānošanā, būvniecībā varētu rasties ierobežojumi uzņēmumiem attīstoties, mainot plānus. 
Mazpilsētas mērogam būtu piemērotāk strukti neregulēt uzņēmējdarbības ieceres. (2) norādīt tikai 
sabiedrisko centru un pārējo pilsētas apbūvi. Sabiedriskais centrs varētu attiekties uz Brīvības, Rīgas ielām 
un Kultūras laukumu. Šīs ielas kvalitāte ir uzsvērta ar stratēgisko projektu „Gaišie Viļāni”. (3) Ņemot vērā, 
ka Viļāni ir mazpilsēta, pilsētas nākotnes telpiskajā perspektīvā ir atzīmēti tikai būtiskākie pilsētas projekti 
– tilta un ielu rekonstrukcija, galvenie novada tūrisma un sabiedriskie objekti. 

 

Priekšlikums: Viļānu vidusskolā ir štata vienība komercdarbības konsultants. Ir vairākas pašvaldības Latvijā, 
kas aktīvi strādā savu uzņēmumu atbalstam un veicina jaunu uzņēmumu rašanos, ir izveidojušas biznesa 
inkubatorus u.tml. atbalsta centrus. Kaut nelieli (1 štata vieta, reizēm mazāk), tie dod rezultātus. Blakus ir 
Preiļu novada piemērs, t.sk. piemērs gan par uzņēmējdarbības atbalstu pašvaldībā, gan sadarbībai reģiona 
līmenī – ar „Ideju viesnīcu”. 

Diskusija: Viļānu novads jau tagad sadarbojas tūrisma jomā – ar Rēzeknes novadu un Rēzeknes pilsētu. 
Tomēr tūrisma informācijas centri darbojas kā informācijas apkopotāji un sava novada tūrisma objektu 
reklamētāji. Savukārt biznesa inkubators atbalsta cilvēku no biznesa idejas līdz finansējuma saņemšanai 
un produkta vai pakalpojuma reklamēšanai – mudina, motivē, informē. Lielākām pašvaldībām, kas 
realizējušas ES projektus, ir arī telpas, biroja aprīkojums, darbagaldi. Viļānu novadam būtu jāsāk līdzīgi kā 
Preiļu novadam. 

Atbilde: Priekšlikums tiks iekļauts stratēģijā. 

 

 

 

Sanāksmi beidz: plkst. 19.10 

 

Sagatavoja: Līga Ozoliņa 
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4.4. Publiskās apspriešanas prezentācija 
 

 

 

 



 29 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 30 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 31 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 32 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 33 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 34 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 35 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 36 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 37 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 38 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 

 



 39 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

 



 40 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 

 

  

 



 VIĻĀNU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014.-2030.GADAM. 

PIELIKUMS. PĀRSKATS PAR STRATĒĢIJAS IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU. 
41 

 

5. PĀRSKATS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU 
 

5.1. Pārskats par publiskās apspriešanas pasākumiem  
 

Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam projekta publiskā apspriešana noritēja 
no 2013.gada 11.novembra līdz 2013.gada 11.decembrim.  

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par Viļānu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-
2030.gadam projektu varēja iesniegt personiski savā pagasta pārvaldē, vai sūtīt pa pastu Viļānu novada 
domē (Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650), vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: iveta.pizica@vilani.lv. 
Fiziskām personām bija jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, juridiskām personām jānorāda 
nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese. Internetā, domes un pagasta 
pārvalžu telpās bija pieejama priekšlikumu iesniegšanas anketa.  

Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta materiāliem varēja iepazīties Viļānu novada domē 2.stāva 
foajē (Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650) darba laikā, kā arī pašvaldības mājas lapas www.vilani.lv 
sadaļā Pašvaldība”, sadaļā „Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”. 

Stratēģijas apspriešanas sanāksmes tiks izziņotas atsevišķi Viļānu novada mājas lapā (skat. publikācijas 
2.2.nodaļā), laikrakstā „Rēzeknes Vēstis” un Viļānu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Viļānu Novada Vēstnesis”. Pašvaldības informatīvā izdevuma ielikums bija arī priekšlikumu anketa.  

Kopā tika organizētas trīs publiskās apspriešanas sanāksmes – Strupļos Sokolku pagasta iedzīvotājiem 
2013.gada 4.decembrī plkst.10.00 Sokolku pagasta pārvaldes zālē, Dekšāres pagasta iedzīvotājiem 
2013.gada 4.decembrī plkst.14.00 Dekšāres pagasta pārvaldes zālē un Viļānu pilsētas un Viļānu pagasta 
iedzīvotājiem 2013.gada 4.decembrī plkst.17.00 Viļānu mūzikas un mākslas skolas zālē. Sanāksmēs kopā 
piedalījās 62 cilvēki – 17 Sokolku pagastā, 28 Dekšāres pagastā un 17 Viļānu pilsētā. 

Publiskās apspriešanas laikā iedzīvotāji iesniedza priekšlikumus rakstiski brīvā formā un izteica 
priekšlikumus mutiski sanāksmju laikā. Kopā saņemti 26 priekšlikumi un jautājumi no 16 iedzīvotājiem. 
Visi priekšlikumi ir apkopoti un izvērtēti, un Stratēģijas precizētajā projektā integrēti 24 priekšlikumi un 
viens daļēji. (skat. 4.2.nodaļā ievietoto tabulu „Pārskats par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un 
juridisko personu priekšlikumiem Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 
apspriešanas laikā”).  
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5.2. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem 

Viļānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam apspriešanas laikā 
 

Nr.p.k. Iesniedzējs Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu stratēģijas dokumentā 

1.  Lidija Semjonova Iekļaut novada nozīmīgāko uzņēmumu 
skaitā (11.lpp.) Sokolku pagasta 
uzņēmumus SIA „Cerība II” un KS „Sokolki 
2” 

Ir ņemts 
vērā 

Stratēģija papildināta ar 40.punktu (12.lpp.); papildināts 11.attēls (13.lpp.). 

2.  Lidija Semjonova 41.punktā kā apskates objektu norādīt 
Viļānu vecticībnieku baznīcu, nevis  Viļānu 
pareizticīgo baznīcu 

Ir ņemts 
vērā 

Labots un visā tekstā mazināts uzsvars uz sakrālo tūrismu, saskaņā ar Viļānu apspriešanas sanāksmē 
izteiktajiem priekšlikumiem. Par sakrālo tūrismu skat. 2.6.Ilgtermiņa prioritātes (121.1.p.) un 2.7. 
Stratēģiskie projekti „Gaišie Viļāni”. 

3.  Lidija Semjonova Atšķiras par skolām sniegtā informācija. 
Ētiski būtu sniegt viena veida informāciju 
par abām skolām (skolotāju skaits, 
remonti, utt.) 

Ir ņemts 
vērā 

Papildināta 1.5.1.nodaļa „Izglītība un zinātne”, norādot plašāku informāciju par Viļānu novada izglītības 
un zinātnes iestādēm. 

4.  Lidija Semjonova Neprecīzi lietots Viļānu novada pašvaldības 
bāriņtiesas nosaukums 

Ir ņemts 
vērā 

Labots 1.5.4. Veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi 66.punkts. 

5.  Lidija Semjonova Atzīmēts, ka vāji sakari ir ne tikai Dekšārēs, 
bet arī Sokolku pagasta Strupļos. 

Ir ņemts 
vērā 

Papildināts 1.6. Transports un sakari 80 un 81.punkti. 

6.  Lidija Semjonova Nevar uzskatīt Dekšāres ciema 
siltumapgādes lokālos objektus par 
centralizētas siltumapgādes sistēmu 

Ir ņemts 
vērā 

Labots 1.7. Inženierinfrastruktūra 85.punkts 

7.  Lidija Semjonova Kādēļ salīdzināts ar Līvānu novadu, nevis ar 
Preiļiem? 

Nav 
ņemts 
vērā 

Sociāli apdrošināto personu skaits, sociālās apdrošināšanas iemaksu līmenis salīdzināts ar Līvānu novadu 
un Rēzekni,: 

1) lai uzskatāmi parādītu, kā tas korelē ar pilsētu nozīmi (vietējais centrs Viļāni, reģionālais centrs 
Līvāni, nacionālais centrs Rēzekne); 

2) jo VSAA datus var pieprasīt pašvaldība noteiktiem mērķiem. Šajā gadījumā – VSAA dati bija 
pieejami konsultantam. 

1.3. Ekonomika 35.punktā iestrādāts paskaidrojums. 
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Nr.p.k. Iesniedzējs Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu stratēģijas dokumentā 

8.  Strupļu pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Stratēģiski nozīmīgo projektu „Viļānu 
sporta komplekss” papildināt ar Viļānu 
novada sporta skolas attīstību 

Ir ņemts 
vērā 

Papildināts 2.7. Stratēģiskie (prioritārie) projekti ar 125.2.3.p. 

9.  Strupļu pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Paredzēt Viļānu muižas parka 
labiekārtošanu, mūzikas skolas ēkas, kas ir 
Viļānu muižas kompleksa sastāvdaļa – 
staļļa ēka). 

Kā arī noteikt citus Viļānu novadam 
kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus 

Ir ņemts 
vērā 

Par muižas parka labiekārtošanu ir papildināts 3.5. Nākotnes dabas kapitāls, skat. 156.2.p.; 

Par muižas staļļa ēku, Ostrones Svētā Aloiza Romas katoļu baznīcu (Sokolka pagasta Ustrāņos) un Kristceļu 
vecticībnieku draudzes lūgšanu namu - skat. 52.p , 158. un 162.p. 

10.  Strupļu pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Iekļaut Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra 
kā atsevišķas iestādes atjaunošanu (pašlaik 
kā Viļānu vidusskolas struktūrvienība). 

Ir ņemts 
vērā 

Papildināts, skat. 140.1.5.p. 

11.  Dekšāres pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Norādīt stratēģijā, ka Dekšāru pamatskolas 
sporta halle ir nozīmīga novada sporta 
infrastruktūra un ka tajā tiek organizēti arī 
kultūras pasākumi Dekšāru pagasta 
iedzīvotājiem 

Ir ņemts 
vērā 

Papildināti punkti 62,3,p., 64.4., 142.4., 159. 

12.  Dekšāres pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Norādīt stratēģijā, ka SM realizētā 
platjoslas interneta projektā optiskais 
kabelis tiks ievilkts arī līdz Dekšāru ciemam 

Ir ņemts 
vērā 

Papildināts 1.6. Transports un sakari 81.punkti. 

13.  Dekšāres pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Stratēģijā, definējot attīstāmos ceļu 
posmus, jāpievieno lielākās zemnieku 
saimniecības Dekšāru pagastā – Ķimenes, 
Lucāni, Bokāni, Druvas, Lazdumājas 

Ir ņemts 
vērā 

Stratēģija papildināta ar 40.punktu (12.lpp.); papildināts 11.attēls (13.lpp.). 

14.  Dekšāres pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Pie kultūras un tūrisma objektiem 
Dekšāres pagastā jānorāda „Latgaļu sēta” 
– tūrisma objekts, kas iekļauts Latgales 
tūrisma ceļvežos; tajā var izzināt latgalisko 
dzīves ziņu 

Ir ņemts 
vērā 

Nodaļa 3.6. „Nākotnes kultūras un tūrisma telpa” ir papildināta ar 162.4.p., precizēts 22.attēls. 

15.  Dekšāres pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Stratēģijā noteikt par attīstības centriem ar 
attiecīgu pakalpojumu apjomu – novada 
līmeņa pakalpojumu centru Viļānus ar 
Jaunviļāniem un vietējā līmeņa  

Ir ņemts 
vērā 

Nodaļa 3.3. „Nākotnes pakalpojumu centru struktūra” ir papildināta ar 138. un 145.punktiem, precizēts 
18.attēls. 
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pakalpojumu centrus Strupļus un 
Dekšāres. Vairāk centru nelielajā Viļānu 
novadā nav lietderīgi attīstīt. Pārējos 
ciemus vajag atzīmēt kā pašvaldības 
pakalpojumu sniegšanas vietas, tajos 
ieskaitot Atspukas, Radapoli un 
Skudnovku, jo tajos jāsakārto vecās 
notekūdeņu attīrīšanas ietaises, 
jānodrošina ugunsdzēsības un drošības 
prasības, utt. 

16.  Viļānu novada sporta 
skola 

1. Esošās situācijas aprakstā labot: 
vidusskolas sporta halles nav; 
nepieciešama tās celtniecība; 

Ir ņemts 
vērā 

Nodaļa 1.5.2. Sports 

17.  2. Paredzēt Viļānu pilsētas stadiona 
rekonstrukciju: 

 Kvalitatīvs žogs; 

 Jaunas tribīnes ar ģērbtuvēm; 

 Mūsdienīgs vieglatlētikas skrejceļa 
sarkanais segums Mondo; 

 Mākslīgais futbola laukums; 

 Pludmales futbola laukums; 

 Otrs volejbola laukums; 

 Modernizēts basketbola laukums; 

 Apgaismojums; 

 Bērnu rotaļu laukums – trenažierī un 
stieņi. 

Ir ņemts 
vērā 

Viļānu pilsētas stadiona rekonstrukcija ir norādīta Telpiskās perspektīvas attīstības vadlīnijās nodaļā 3.3. 
„Nākotnes pakalpojumu centru struktūra”. 

Stratēģijā nav iekļauts uzskaitīto darbu saraksts, tie tiks izvērtēti, izstrādājot novada attīstības programmu 
un konkrētus projektus. 

18.  3. Moderna sporta halle (Skolas ābeļu 
dārza vietā): 

 Izmērs (60x45 m; 

 Kvalitatīvas ģērbtuves ar dušām; 

 Tribīnes; 

 Kabineti. 

Ir ņemts 
vērā 

Viļānu pilsētas stadiona rekonstrukcija ir norādīta Telpiskās perspektīvas attīstības vadlīnijās nodaļā 3.3. 
„Nākotnes pakalpojumu centru struktūra”. 

Stratēģijā nav iekļauts uzskaitīto darbu saraksts, tie tiks izvērtēti, izstrādājot novada attīstības programmu 
un konkrētus projektus. 

19.  4. Moderna vieglatlētikas halle (šautuves 
vietā): 

 Skrejceliņi; 

Ir ņemts 
vērā 

Viļānu pilsētas stadiona rekonstrukcija ir norādīta Telpiskās perspektīvas attīstības vadlīnijās nodaļā 3.3. 
„Nākotnes pakalpojumu centru struktūra”. 
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Nr.p.k. Iesniedzējs Priekšlikums Atzīme par iekļaušanu stratēģijas dokumentā 

 Tāllēkšanas bedre 

 Trenažieru zāle. 

Stratēģijā nav iekļauts uzskaitīto darbu saraksts, tie tiks izvērtēti, izstrādājot novada attīstības programmu 
un konkrētus projektus. 

20.   5. Nepieciešama Viļānu vidusskolas  
stadiona rekonstrukcija 

Ir ņemts 
vērā 

Viļānu pilsētas stadiona rekonstrukcija ir norādīta Telpiskās perspektīvas attīstības vadlīnijās nodaļā 3.3. 
„Nākotnes pakalpojumu centru struktūra”. 

21.  Dekšāres pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Atzīmēt stratēģijā Viļānu muižu u.c. 
novada mērogā svarīgus objektus 

Ir ņemts 
vērā 

Papildināta 1.4.nodaļa „Daba un kultūrvēsture”, definējot pašvaldības mērogā nozīmīgus 
kultūrvēsturiskus objektus. 

22.  Viļānu pilsētas un 
Viļānu pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Izvērtēt uzsvaru stratēģijas prioritātēs un 
specializācijā uz Viļānu tirgu, vairāk uzsvērt 
lauksaimniecību, īpaši lopkopību 

Ir ņemts 
vērā 

Precizēta 2.3. Pašvaldības specializācija reģiona līmenī 

23.  Viļānu pilsētas un 
Viļānu pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Reģiona līmenī uzsvērt specializāciju sports Ir ņemts 
vērā 

Precizēta 2.3. Pašvaldības specializācija reģiona līmenī 

24.  Viļānu pilsētas un 
Viļānu pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Paredzēt pasākumus graustu sakārtošanai 
Viļānu pilsētas centrā 

Daļēji 
ņemts 
vērā 

Tieši pasākumi nav paredzēti, tā kā īpašumu sakārtošana saistīta ar īpašumtiesību jautājumu. Tiks risināti 
stratēģiskā projekta „Gaišie Viļāni” ietvaros (123.p.) 

25.  Viļānu pilsētas un 
Viļānu pagasta 
sanāksme 
04.12.2013. 

Pašvaldībai būtu jāiesaistās aktīvāk 
uzņēmējdarbības veicināšanā. Jāizmanto 
citu pašvaldību un reģiona pieredze 

Ir ņemts 
vērā 

Nodaļa 3.3. Nākotnes pakalpojumu centru struktūra (141.p.) un stratēģiskais projekts „124. „Prioritārās 
uzņēmējdarbības teritorijas” (124.2.3.) 

26.  Jevdokija Šļivka Pārbaudīt un labot VID informāciju Ir ņemts 
vērā 

VID precizētā informācija ir saņemta 09.01.2014. un attiecīgi labots 1.3.nodaļas „Ekonomika” 39.p. 
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LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS  

  
Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300 

e-pasts: pasts@latgale.lv www.latgale.lv  

 

DAUGAVPILĪ 

 

2014.gada 29.janvārī 

Nr.2–4.3/50 

Uz 20.01.2014. Nr.1.3.6/193 

Viļānu novada pašvaldībai 

Kultūras laukums 1A, Viļāni, 

Viļānu novads, LV – 4650 

novads@vilani.lv   

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai 

Peldu iela 25, Rīga, LV- 1011 

pasts@varam.gov.lv 

 

Par atzinuma sniegšanu Viļānu novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektam 

 

Latgales plānošanas reģions 2014.gada 20.janvārī atzinuma sniegšanai saņēma Viļānu 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2030.gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija) projektu.  

Latgales plānošanas reģions ir konstatējis, ka Stratēģija ir izstrādāta saskaņā ar spēkā esošo 

likumu un normatīvo aktu prasībām: 

1) Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8.panta prasībām – ilgtermiņam līdz 

2030.gadam un 12.panta sestās daļas prasībām, ievērojot attīstības plānošanas dokumentu 

savstarpējo saskaņotību un atbilstību reģiona līmeņa plānošanas dokumentiem un attīstības 

plānošanas dokumentu sistēmu regulējošiem normatīvajiem aktiem, 

2) Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma normām: 

- ir noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (Viļānu novads – lauku 

zinātnieku novads, kur pamatā ir mazo un vidējo lauksaimniecības uzņēmumu ražotā 

produkcija, Latgales lauksaimniecības zinātnes centra darbība, augsta nodarbinātība 

novada uzņēmumos un veiksmīgs mārketings, kur tiek izmantotas cilvēkam un videi 

draudzīgas ražošanas tehnoloģijas, kas nesamazina dabas daudzveidību),  

- noteikts stratēģiskais mērķis – panākt straujāku Viļānu novada ekonomisko attīstību, 

izmantojot Viļānu novada potenciālu (lauksaimniecības zemes, derīgie izrakteņi, 

kultūras vērtības un cilvēku resursi, uzņēmumi, dabas daudzveidība), veidojot 

pievilcīgu dzīves vidi un investīciju vidi, kā arī saglabājot dabas un kultūras vērtības 

nākamām paaudzēm,  

- noteiktas ilgtermiņa attīstības prioritātes ( 1) Zaļā ražošana, 2) Transports un lauku 

sasniedzamība, 3) Tūrisms, 4) Izglītība), 

- katrai prioritātei noteikti vairāki rīcības virzieni, kopumā 21, 

- noteikti stratēģiskie jeb prioritārie projekti, 

- noteikta novada vēlamā telpiskās attīstības perspektīva un vadlīnijas attīstībai, 

apdzīvojuma centru līmeņi un nepieciešamo pakalpojumu klāsts katrā no tiem, 

transporta un sakaru inženierinfrastruktūra, dabas teritoriju struktūra, ražošanas un 

mailto:pasts@latgale.lv
http://www.latgale.lv/
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derīgo izrakteņu izstrādes teritorijas, kultūras un tūrisma telpa, kā arī problēmu un riska 

teritorijas un prioritāri attīstāmās teritorijas,   

- paredzēta ieviešanas uzraudzības sistēma, nosakot ieviešanas ziņojuma izstrādi un 

ikgadējo attīstības rādītāju novērtējumu, noteikti attīstības rādītāji, 

- nodrošināta sabiedrības līdzdalība Stratēģijas izstrādes procesā, pievienots pārskats par 

Stratēģijas izstrādi un sabiedrības līdzdalību Stratēģijas izstrādes laikā, 

- noteikta novada ekonomiskā specializācija Latgales reģiona (lauksaimniecība, 

profesionālā izglītība un mūžizglītība, tūrisms, sports, transports, tirdzniecība, „Dzimtā 

vieta”), Latvijas un Eiropas (E22/A12 autoceļš, Viļānu tirgus, sakrālais tūrisms) 

līmeņos, 

3) Ievēroti teritorijas attīstības plānošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie 

plānošanas principi. 

 

Vienlaikus iesakām: 

- Stratēģijas 11.punktu izteikt šādā redakcijā: „Viļāni ir novada nozīmes attīstības centrs 

un ir viena no 14 Latgales ... (tālāk – kā tekstā)”, 

- Izvērtēt 16.punkta un 100.punkta informācijas saskaņotību ar 3.attēlu – Viļānu novada 

teritoriālās vienības un kaimiņu pašvaldības (par robežošanos ar Madonas novadu), 

- Precizēt 13.attēlu (novada atrašanās vieta) un pievienot apzīmējumu un krāsu atšifrējumu, 

- Saskaņot 18.attēla informāciju ar 137.2., 138., 145.punkta informāciju (par Radopoles 

(vai Radapoles – 138., 143.2., 145.p.) statusu). 

 

Stratēģija atspoguļo Latgales reģiona mērķi panākt straujāku reģiona ekonomisko attīstību, 

lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali 

par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām paaudzēm. Viļānu novada Stratēģijā noteiktie ilgtermiņa 

attīstības virzieni ir saistīti ar Latgales reģiona stratēģiskajiem virzieniem (Prasmes, 

Savienojumi, Gudra pārvaldība, Efektīvi uzņēmumi) un paredz novada un reģiona attīstību ciešā 

saiknē ar uzņēmējdarbības, savienojumu, prasmju un labas pārvaldības attīstību un pilnveidi. 

Latgales plānošanas reģions atzinīgi vērtē Viļānu novada pašvaldības izstrādāto ilgtermiņa 

attīstības plānošanas dokumentu, tā sasaisti ar reģionālā līmeņa attīstības plānošanas 

dokumentiem, tai skaitā Latgales Stratēģiju 2030 un Latgales plānošanas reģiona teritorijas 

plānojumu 2006.-2026.gadam, un sniedz pozitīvu atzinumu.  

 

 

   Ar cieņu, 

 

Latgales plānošanas reģiona  

administrācijas vadītāja       I.Maļina-Tabūne  

 

 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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6. ZIŅOJUMS PAR LPR ATZINUMA 

ŅEMŠANU VĒRĀ 
 

 

Latgales plānošanas reģiona atzinumā iekļautais 
ieteikums 

Atzīme par iekļaušanu Viļānu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 

Stratēģijas 11.punktu izteikt šādā redakcijā: „Viļāni 
ir novada nozīmes attīstības centrs un ir viena no 
14 Latgales ... (tālāk – kā tekstā)”, 

Iekļauts stratēģijas 11.punktā 

Izvērtēt 16.punkta un 100.punkta informācijas 
saskaņotību ar 3.attēlu – Viļānu novada 
teritoriālās vienības un kaimiņu pašvaldības (par 
robežošanos ar Madonas novadu), 

16.punkts ir papildināts ar Madonas novadu un 
100.punkts papildināts ar „Madonas novada 
Barkavas pagastu (1 km robeža).” 

Precizēt 13.attēlu (novada atrašanās vieta) un 
pievienot apzīmējumu un krāsu atšifrējumu 

13.attēls „Nacionālās nozīmes objekti un telpas 
Viļānu novadā” ir precizēts, uzlabojot Viļānu 
novada atrašanās vietas attēlojumu un pievienojot 
objektu apzīmējumus. 

Saskaņot 18.attēla informāciju ar 137.2., 138., 
145.punkta informāciju (par Radopoles (vai 
Radapoles – 138., 143.2., 145.p.) statusu) 

Novada nozīmes pakalpojumu centra un Vietējās 
nozīmes pakalpojumu centra apzīmējumi ir mainīti 
uz  Novada nozīmes attīstības centra un Vietējās 
nozīmes attīstības centra apzīmējumiem attiecīgi 
visās shēmās, atbilstoši tekstam. Skat. 
kartoshēmas: 

16.att. Viļānu novada telpiskās attīstības 
perspektīva, 

18.att. Viļānu novada nākotnes pakalpojumu 
centru struktūra. 

Radopoles statuss ir pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanas vieta. 

 

 


