
1.5.3.2.aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo 
pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana" 
ietvaros apstiprināts projekts 

 
Finansējuma saņēmējs Viļakas novada Dome 

Juridiskā adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 

Projekta nosaukums 
Ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenta - teritorijas 
plānojuma izstrāde Viļakas novadam 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Latgales plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 

Projekta apstiprināšanas datums 15.12.2010. 
Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

25 000,00 

Publiskais 
finansējums 

25 000,00 
Projekta izmaksas 

LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

25 000,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 24 
Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projektu plānots realizēt 24 mēnešos (laika 
posmā no 2011.gada 1.ceturkšņa līdz 2012.gada 
4.ceturksnim (ieskaitot)).  
Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtermiņa 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus - 
teritorijas plānojumu visai Viļakas novada 
administratīvajai teritorijai, lai paaugstinātu 
teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti un lai 
nodrošinātu līdzsvarotu vietējā līmeņa teritorijas 
attīstības plānošanas procesu. 
Tiešā projekta mērķa auditorija: Viļakas 
novada iedzīvotāji – 6553 un tie zemes 
īpašnieki, kuriem pieder īpašumi Viļakas novadā, 
bet kuri ir deklarējušies vai dzīvo ārpus Viļakas 
novada. 
Projekta „steikholderi”: sociālie un 
ekonomiskie partneri, pašvaldības iestādes 
(kultūras nami, bibliotēkas, sociālie nami). 
Biedrības (jauniešu, ģimeņu, sieviešu, 
iedzīvotāju, mednieku, pensionāru, skolotāju, 
vecāku) un uzņēmēji (Z/s, SIA, individuālie 
komersanti utt.) – aktīvā sabiedrības daļa, kuri ir 



mehānisms – starpposms, lai uzrunātu 
sabiedrības daļu un noskaidrotu iedzīvotāju 
viedokli. Pašvaldības iestādes – kā informācijas 
sniedzēji, jo tās ir vietas, kur pulcējās daudz 
iedzīvotāju. Tās ir vietas, kur iespējams bez 
maksas izvietot informāciju.  
Projektā realizēs 3 aktivitātes: Eksperta 
pakalpojums teritorijas plānojuma izstrādē; 
publicitātes pasākumi (publicitātes pasākumu 
nodrošināšanai izmantos bezmaksas kanālus, 
sagatavos 5 preses relīzes par projekta 
īstenošanu un izsūtīs reģionālajiem masu 
medijiem, 5 reizes informāciju ievietos 
pašvaldības tīmekļa vietnē: www.vilaka.lv un 
sagatavos 5 publikācijas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, kuru Viļakas novada 
iedzīvotājiem izplata bez maksas. Šajā projektā 
14 A2 izmēra informatīvos plakātus izvietos: 
vienu Viļakas novada domē, 6 pagastu 
pārvaldēs un 7 bibliotēkās, 3 maksas 
publikācijas „Latvijas Vēstnesī”); sabiedriskās 
apspriešanas organizēšanas pasākumi – 
prezentācijas iedzīvotājiem notiks pēc teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas izstrādes 6 pagasta 
pārvaldēs un Viļakas novada centrā – Viļakas 
pilsētā. 

 


