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3. pielikums 

 

Viļānu novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu 

 

I. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības 

 
1. Aizņēmumi 

1. tabula 

Nr. 

p. k. 

Konstatējumu daļa 

aizņēmuma mērķis (saskaņā ar noslēgto līgumu) aizdevējs 
līguma noslēgšanas 

datums (dd.mm.gg.) 

saistību apmērs uz 

31.12.2020. (euro) 
cita būtiska informācija 

 1 2 3 5 6 

1. 

SIA "Viļānu namsaimnieks" pamatkapitāla palielināšanai 

Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 

Viļānu pašvaldībā, 3. kārta" 

Valsts kase 09.09.2011 237 913  

2. 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas projekta (Nr.ELRI-109) "Transporta un 

loģistikas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas-

Igaunijas-Krievijas starptautiskas nozīmes stratēģiskajos 

transporta koridoros" īstenošanai 

Valsts kase 26.09.2012 238 380  

3. 

ELFLA projekta "Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas 

rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā 

izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes 

uzlabošanai" 

Valsts kase 24.09.2013 394 026  

4. 
Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā" 
Valsts kase 24.09.2013 394 692  

5. 
Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Viļānu vidusskolā" īstenošanai 
Valsts kase 20.02.2014 148 533  

6. 

ERAF projekts (Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/031 

"Tranzītielas" rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, a/c 

P58 posms 0.5-2.5km 

Valsts kase 27.01.2015 507 784  

7. 

KPFI projekts (Nr.KPFI-15.4/58) "Kompleksi" risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Viļānu pagasta 

PII "Bitīte" īstenošanai 

Valsts kase 19.03.2015 67 286  

8. Projekta "Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve" īstenošanai Valsts kase 02.08.2017 273 211  
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9. 
Projekta "Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē" īstenošanai 
Valsts kase 02.08.2017 156 646  

10. 
Projekta "Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu 

Viļānu mūzikas un māklas skolā" īstenošanai 
Valsts kase 04.10.2017 183 379  

11. 

Prioritārais investīciju projekts "Viļānu novada pašvaldības 

administrācijas ēkas pārbūve, siltuma zudumu 

samazināšana" īstenošanai 

Valsts kase 27.07.2018 139 303  

12. 

ERAF projekts "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes 

un Viļānu novados" īstenošanai 

Valsts kase 15.05.2019 210 774  

13. 
ELFLA projekta (Nr.18-01-A00702-000107) "Viļānu 

novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve" īstenošanai 
Valsts kase 15.10.2019 800 000  

14. 

ELFLA projekta Nr.19-01-AL15-A019.2201-000013 

"Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai 

" ALA" teritorijā" īstenošanai 

Valsts kase 25.03.2020 2 800  

15. Projekta "Dārzu ielas pārbūve Viļānos" īstenošanai Valsts kase 07.10.2020 0.00 

Aizņēmums piešķirts ar 

izņemšanu 2020. un 

2021.gadā. 2020.gadā 

piešķirtā aizņēmuma 

summa netika apgūta. 

16. 

Projekta "Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas 

teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-

Špoģi(P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības 

iela (2.kārta)" īstenošana 

Valsts kase 07.10.2020 79 908 

Aizņēmums piešķirts ar 

izņemšanu 2020. un 

2021.gadā. 

   Kopā 3 834 635  

Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020.gada 31.decembri. 

 

 

 

Apstiprināts ar Viļānu novada pašvaldības  domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.3, 4§ 

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 

 

 

 

*dokuments satur laika zīmogu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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2. Galvojumi 

2. tabula  

Nr. 

p.k. 

Konstatējumu daļa 

galvojuma mērķis 

(saskaņā ar noslēgto līgumu) 
aizdevējs 

līguma noslēgšanas datums 

(dd.mm.gg.) 

saistību apmērs uz 

31.12.2020. (euro) 
cita būtiska informācija 

 1 2 3 5 6 

1. 

Projekts "Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošana Austrumlatgales 

reģionā" 

 

Finanšu ministrija 

 
13.11.2006 21 776  

   Kopā 21 776  

        Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020.gada 31.decembri. 

 

 

Apstiprināts ar Viļānu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.3, 4§ 

 

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 

 

 

*dokuments satur laika zīmogu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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3. Citas ilgtermiņa saistības 
3. tabula  

Nr. 

p.k. 

Konstatējumu daļa 

citu ilgtermiņa saistību mērķis 

(saskaņā ar noslēgto līgumu) 

dokuments, kurā 

noteiktas citas 

ilgtermiņa saistības 

dokumenta numurs un datums 

(dd.mm.gg.) 

saistību apmērs uz 

 31.12.2020. (euro) 
cita būtiska informācija  

 1 2 3 5 6 

1. n/a n/a n/a n/a n/a 

   Kopā   

           Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020.gada 31.decembri. 

 

 

Apstiprināts ar Viļānu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.3, 4§ 

 

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 

 

 

*dokuments satur laika zīmogu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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II. Īstermiņa saistības 

1. tabula  

Nr. 

p. k. 

Konstatējumu daļa 

īstermiņa saistību mērķis  

(Informācija no bilances konta 5931 

“Saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības finansētajiem projektiem 

(pasākumiem)) 

dokuments, kurā noteiktas 

īstermiņa saistības 

dokumenta numurs, 

datums (dd.mm.gg.) 

saistību apmērs uz 

31.12.2020. (euro) 

cita būtiska informācija 

(piemēram, darījuma 

partneris) 

 1 2 3 4 5 

1. 
Projekts “Proti un Dari!” 

Nr.8.3.3.0./15/I/001 

Līgums Nr.6-13/20, vienošanās 

Nr.10 
01.07.2016 4 714.00 

Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūra 

2. 

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai’ atklāto projektu konkurss 

“Priekšlaicīgas mācību pārtrauksānas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” 

Līgums Nr.P6-13/15 31.08.2017 11 040.00 
Izglītības kvalitātes valsts 

dienests 

3. Projekts Nr.LV-RU-II-053 ”Green Palette” Granta līgums 01.08.2019 1 206.04 

LR Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

4. 

Projekts Nr.19-01-AL15-A019.22.03-

000007 “Sociālo pakalpojumu attīstība 

Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un 

veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta 

pārvaldes telpās” 

Lēmums Nr.01-6-11/19/411-e 30.08.2019 3 600.00 Lauku atbalsts dienests 

5. 
Projekts Nr.18-01-A00702-000107 “Viļānu 

novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” 
Lēmums Nr.01.3-11/19/231-e 15.05.2019 144 000.00 Lauku atbalsts dienests 

6. 

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” 

Līgums Nr.4.-8.3.3/47 21.03.2017 4 692.56 
Valsts izglītības attīstības 

aģentūra 
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7. 

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” 

LīgumsNr.P6-13/15 31.08.2017 46 706.55 
Izglītības kvalitātes valsts 

dienests 

8. 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 

Līgums  nr.25.5-07/111  

 
27.10.2017 18 674.00 Valsts izglītības satura centrs 

 Kopā 234 633.15  

Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020.gada 31.decembri. 

 

 

Apstiprināts ar Viļānu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.3, 4§ 

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 

 

 

*dokuments satur laika zīmogu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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III Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti 

 
1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā 

1. tabula      

Nr. 

p.k. 

Konstatējumu daļa 

Projekta nosaukums un numurs (ja nosaukums 

nepaskaidro projekta būtību, minēt galveno aktivitāti)  

Finanšu 

instrumenta 

nosaukums 

Projekta 

uzraugošā 

institūcija 

Projekta 

īstenošanas 

termiņš 

(no-līdz) 

Projekta 

norises 

vieta 

finansējums (euro) 
cita būtiska 

informācija  kopējais 
tai skaitā 

publiskais 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006 "Esi aktīvs 

un vesels".  Mērķis - uzlabot Viļānu sabiedrisko 

infrastruktūru, ierīkojot aktīvo laukumu atpūtai "ALA" ar 

īpaši tam paredzētu šķēršļu joslas konstrukciju lietotājiem 

vecumā no 2 gadiem līdz 25 gadiem. 

ELFLA LAD 

16.05.2017. 

– 

29.06.2018. 

Viļāni 89650,55 27000,00   

2 Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000017 "Kur bitis, 

tī mads". Mērķis - dažādot kultūras aktivitātes vietējiem 

iedzīvotājiem, nodrošinot Viļānu kultūras nama 

jaunizveidoto deju kopu "Kūmys" ar etnogrāfiskajiem 10 

sieviešu un 10 vīriešu tautu tērpu komplektiem, lauku 

kapelu "Bumburneicys" un bērnu folkloras kopu 

"Biteites" ar mūzikas instrumentiem - vijoli un cītaru. 

ELFLA LAD 

30.06.2017. 

- 

30.01.2018. 

Viļāni 7341,59 6175,42   

3 Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2203-000007 "Sadzīves 

prasmju istaba".. Mērķis - attīstīt sociālo pakalpojumu 

attīstību Viļānu novadā, ierīkojot "Sadzīves prasmju 

istabu" pašvaldības īpašumā esošajās telpās SAC "Cerība" 

ar atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, iegādājoties 

sadzīves tehniku un mēbeles. 

ELFLA LAD 

03.07.2017. 

– 

31.08.2017. 

Viļāni 2593,57 2334,20   
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4 Projekts Nr. 16-01-AL15-A019.2201-000008 "Dabas 

draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" 

izveidošana Viļānu novadā". Mērķis - uzlabota Viļānu 

pagasta Tevenānu ciema sabiedriskā infrastruktūra, veicot 

degradētās ēkas pārbūvi un izveidojot tajā Dabas draugu 

radošo pētniecības centru „Dadzis” jaunām un 

daudzveidīgām sabiedrisko aktivitāšu pakalpojumu 

iespējām bērnu un jauniešu mērķauditorijai, nodrošinot 

izglītotas, aktīvas un informētas sabiedrības attīstības 

potenciālu. 

ELFLA LAD 

20.05.2016. 

- 

31.08.2018. 

Viļānu 

pagasts 
77324,71 28338,28   

5 Projekts Nr.17-01-AL15-A019.2202-000034 "Tautas 

tērpu iegāde Dekšāres pagasta jauniešu deju 

kolektīvam".. Mērķis - Dekšāres pagasta iedzīvotāju 

iniciatīvu attīstība, iegādājoties tautas tērpu komplektu 

jauniešu deju kolektīvam. 

ELFLA LAD 

30.06.2017. 

- 

30.01.2018. 

Dekšāres 

pagasts 
4951,32 4951,32   

6 Projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000058"Viļānu 

novada projekcija".  Mērķis - iegādājoties multimediju 

tehnikas sistēmu, dažādot kultūras aktivitātes vietējiem 

iedzīvotājiem, nodrošināt pilnvērtīgu Viļānu kultūras 

nama un Viļānu novadpētniecības muzeja sniegto 

pakalpojumu un produktu klāstu, organizējot nacionālos, 

reģionālos un vietējā līmeņa pasākumus. 

ELFLA LAD 

27.02.2018. 

- 

27.07.2018. 

Viļāni 7205,80 6300,00   

7 Projekts Nr. 19-01-AL15-A019.2201-000013 

"Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma 

atpūtai "ALA" teritorijā". Mērķis - aktīvā laukuma 

atpūtai “ALA” labiekārtošana un attīstīšana, ierīkojot 

piedzīvojumu velotrasi. 

ELFLA LAD 

23.09.2019. 

- 

23.12.2020. 

Viļāni 72571,60 31500,00 

attiecināmās 

izmaksas 

EUR 

35000,00  

8 Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2202-000018 "Deju 

grīdas un mobilās skatuves (modulāra skatuves 

podestūra) iegāde Viļānu novada kultūras pasākumu 

organizēšanai". Mērķis - uzlabota sabiedrisko aktivitāšu 

kvalitāte Viļānu novadā, pašdarbības kolektīvu 

vajadzībām iegādājoties deju grīdu un mobilo skatuvi 

(modulāra skatuves podestūra). 

ELFLA LAD 

02.12.2019. 

- 

31.07.2020. 

Viļāni 7048,65 6300,00   
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9 Projekts Nr.4.2.2.0/17/I/014 "Sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādē". SAM 4.2.2. Mērķis - 

sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt 

siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu. 

ERAF CFLA 

03.10.2017. 

– 

02.01.2018. 

Viļāni 631855,47 339362,94   

10 Projekts Nr.4.2.2.0/17/I/036 "Sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un 

mākslas skolā", SAM 4.2.2.Mērķis - sekmēt 

energoefektivitātes paaugstināšanu un samazināt 

siltumapgādes primārās enerģijas patēriņu. 

ERAF CFLA 

21.12.2017.

-

20.03.2018. 

Viļāni 290539,02 74158,65   

11 

Projekts Nr.LLI-402 "Sports for Socail Inclusion of At-

risk Teenagers" (RISK FREE) "Sports riska pusaudžu 

sociālajai integrācijai". Mērķis -veicināt Latvijas – 

Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu 

un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot 

sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu 

pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un 

sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru 

šajās teritorijāsaktivitātes - apmācības, parkūra laukuma 

ierīkošana, sporta pasākumu rīkošana. 

Sadarbības 

programma 

“Interreg 

V-A 

Latvija–

Lietuva” 

VARAM 

03.05.2018. 

- 

27.04.2020. 

Viļāni 56718,55 40000,00 

Projekta 

vadošais 

partneris - 

Latgales 

plānošanas 

reģions; ar 

projekta 

partneri  

Latgales 

reģiona 

attīstības 

aģentūru 

noslēgts 

sadarbības 

līgums 

12 

Projekts Nr.Nr. 4-9/14 "Europe goes local - Supporting 

Youth Work at the Municipal Level", mērķis -darba ar 

jaunatni kvalitātes celšana Viļānu novada pašvaldībā. 

Erasmus+ JSPA 

24.04.2018.

-

31.05.2019. 

Viļāni, ES     

Pašvaldība 

sadarbības 

partneris. 

Projekta 

aktivitātes 

finansēja 

JSPA  
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13 Projekts Nr.2018-1-LV02-ESC31-002405 "Pakāpieni 

attīstībai"/ PAT, mērķis - sekmēt jauniešu līdzdalību un 

iesaisti politisko lēmumu pieņemšanas procesā, ieviest 

pozitīvas pārmaiņas darbam jaunatnes jomā Viļānu 

novada pašvaldībā. 

Eiropas  

Solidaritāte

s korpuss 

JSPA 

01.04.2019.

-

31.08.2020. 

Viļāni 6888,00 6888,00   

14 Projekts nr. 2018-2-LV02-KA105-002207 "Nākotnes 

tilti caur kultūrvēsturisko mantojumu / Future bridges 

through cultural heritage", mērķis - iepazīties ar cittautu 

kultūrvēsturisko mantojumu un diskutēt par seno arodu 

integrēšanu mūsdienu uzņēmējdarbībā. 

Erasmus+ JSPA 

01.08.2018. 

- 

31.10.2018. 

Viļāni 22070,00 22070,00   

15 
Projekts Nr. INEA/EISI/WiFi4EU/1-2019/025607-

034959WiFi4EU "Publisku bezmaksas bezvadu 

interneta (Wi-Fi) tīklāju ierīkošana publiskās vietās 

Viļānu novadā", mērķis - Wi-Fi iekārtu uzstādīšanu un 

WiFi tīkla ierīkošana Viļānu novada iedzīvotāju publiskās 

pulcēšanās vietās. 

EK 

programma 

WiFi4EU 

EK 

15.02.2019.

- 

15.07.2020. 

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku, 

Dekšāres 

pagasti 

15000,00 15000,00 

Pakalpojuma 

sniedzējs no 

EK 

saņem 

vaučeri 

tīklāja 

izbūvei 

16 

Projekts Nr. 600906 “@ctive Dialogue on Cultural 

Heritage for the Future Europe –Futur@”, mērķis - 

mudināt iedzīvotājus, jo īpaši jauniešus, atklāt Eiropas 

kultūrvēsturisko mantojuma un iesaistīties procesos tā 

saglabāšanai un digitalizēšanai, kā arī stiprināt piederības 

sajūtu kopīgajā eiropeiskajā telpā. 

ES 

programma 

„Eiropa 

pilsoņiem” 

(Networks 

of Towns) 

EK 

Izpildaģe

ntūra 

EACEA 

18.12.2018.

- 

24.10.2019. 

Viļāni, ES     

Pašvaldība 

sadarbības 

partneris. 

Projekta 

aktivitātes 

finansēja 

vadošais 

partneris 

 Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020. gada 31.decembri. 
    

 

Apstiprināts ar Viļānu novada pašvaldības  domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.3, 4§ 

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 

 

 

 

*dokuments satur laika zīmogu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta 

2. tabula    

Nr.

p.k. 

Konstatējumu daļa 

Projekta nosaukums un numurs (ja 

nosaukums nepaskaidro projekta būtību, 

minēt galveno aktiviāti)  

Finanšu 

instrumenta 

nosaukums 

Projekta uzraugošā 

institūcija un 

dokuments, kas 

pamato 

finansējuma 

piešķiršanu 

projektam no 

finanšu instrumenta 

(dokumenta datums 

un numurs) 

Projekta 

īstenošanas 

termiņš 

(no-līdz) 

Projekta 

norises 

vieta 

finansējums (euro) 

cita būtiska 

informācija  kopējais 
tai skaitā 

publiskais 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Projekts Nr.LV-RU-II-053 "Improvement 

of environmental management through 

joint actions in RU-LV cross-border 

regions (GREEN PALETTE)" / "Vides 

pārvaldības uzlabošana caur kopīgām 

aktivitātēm RU-LV pārrobežu reģionā" 

(akronīms "ZAĻĀ PALETE"). Mērķis -

paaugstināt iedzīvotāju zināšanu līmeni par 

dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kurā 

Viļānu novada prioritāte - atkritumu 

šķirošana. 

Latvijas-

Krievijas 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 

2014.-

2020.  

VARAM un 

Apvienotais 

tehniskais 

sekretariāts; 

2019.gada 25.jūlija 

partnerības līgums  

01.08.2019.

- 

01.08.2021. 

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku 

un 

Dekšāres 

pagasti 

68000,00 64600,00 

Projekta vadošais 

partneris - Biedrība 

"Eiroreģions 

Pleskava, 

Livonija"". 

Programmas 

finansējums 90%, 

valsts dotācija 5%, 

pašvaldības 

finansējums 5% 

2 Projekts Nr.18-01-A00702-00010 "Viļānu 

novada lauku ceļu infrastruktūras 

pārbūve". Mērķis - uzlabot publiskās ceļu 

infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijā, 

veicināt novada ekonomisko attīstību, 

nodrošināt vietējās darba vietas, saglabājot 

apdzīvotību novadā.  

ELFLA 

LAD;  

2019.gada 15.maija 

lēmums Nr.01.3-

11/19/123-e 

15.05.2019. 

- 

26.02.2021. 

Viļānu 

pagasts 
1585569,85 720000,00 

Publiskais 

finansējums saskaņā 

ar 18.08.2015. MK 

noteikumiem Nr.475 

Attiecināmo izmaksu 

summa EUR 

800000,00. Projekts 

ieviests 97,80%  
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3 Projekts Nr.19-01-AL15-A019.2203-000007 

"Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu 

novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas 

mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta 

pārvaldes telpās". Mērķis - attīstīt sociālo 

pakalpojumu Viļānu novadā, lai uzlabotu 

mazaizsargāto iedzīvotāju grupu dzīves 

kvalitāti, ierīkojot dušas un veļas mazgāšanas 

telpas. 

ELFLA 

LAD;  

2019.gada 

30.augusta  

lēmums Nr.01.6-

11/19/411-e 

29.08.2019. 

29.08.2021. 

Dekšāres 

pagasts 
21763,04 18000,00 

 Attiecināmo 

izmaksu summa 

EUR 20000,00. 

Projekts ieviests, 

iesniegts 

maksājuma 

pieprasījums 

4 Projekts Nr.5.6.2.0/16/I/018 "Industriālo 

teritoriju tīklojuma izveide 

uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes 

pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados" 

Eiropas Savienības fondu darbības 

programma “Izaugsme un nodarbinātība” 

SAM 5.6.2. mērķis - balstoties uz komersantu 

vajadzībām, sakārtot komercdarbībai 

nepieciešamo publisko infrastruktūru privāto 

investīciju apjoma pieaugumam un 

uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, 

Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot 

degradētās teritorijas.  

ERAF 

CFLA;  

2016.gada 

21.novembra 

Sadarbības līgums 

15.09.2017.

-

14.06.2019. 

Viļāni 
1 

709755.55 

1 463 

225,06 

Projekta vadošais 

partneris 

Rēzeknes pilsētas 

dome. Projekts 

ieviests, iesniegts 

maksājuma 

pieprasījums 

5 Projekts Nr. 9.3.1.1/18/I/030 "Sabiedrībā 

balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu 

novada pašvaldībā", SAM 9.3.1. Mērķis - 

veikt ieguldījumus sabiedrībā balstītā sociālās 

infrastruktūras attīstībā, izveidojot grupu 

dzīvokļus 16 personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un īpašām vajadzībām, sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu centru 17 bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes 

centru 13 personām ar garīga rakstura 

traucējumiem un īpašām vajadzībām, 

specializētās darbnīcas 10 personām ar garīga 

rakstura traucējumiem un īpašām vajadzībām 

ERAF 

CFLA,  

2020.gada 

20.februāra 

vienošanās 

Nr.9.3.1.1/18/I/030 

01.04.2020.

-

31.12.2022. 

Viļāni 1724688,24 883800,07 

Attiecināmo 

izmaksu summa 

EUR 1559458,22 
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6 Projekts Nr.Nr.9.2.2.1./15/I/005 

“Deinstitucionalizācijas pasākumu 

īstenošana Latgales reģionā (DI)”.   

SAM 9.2.2. Mērķis - palielināt Latgales 

reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

pieejamību dzīvesvietā personām ar 

invaliditāti un bērniem, kas atrodas 

ārpusģimenes aprūpē 

ESF 

CFLA,  

2016.gada 15.aprīļa 

Sadarbības līgums 

Nr.9.2.2.1./15/I/005  

15.04.2016.

-

31.12.2023. 

Latgales 

plānošana

s reģions, 

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku 

un 

Dekšāres 

pagasti 

37184,72 37184,72 

Projekta īstenotājs 

Latgales 

plānošanas 

reģions, 

pašvaldība sniedz 

pakalpojumu 

personām saskaņā 

ar individuālā 

izvērtējuma plānu 

7 Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/106 „Slimību 

profilakses un kontroles centra organizēti 

vietēja mēroga pasākumi sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei pašvaldībās”  
SAM 9.2.4. apakšpasākums 9.2.4.2. 1. Mērķis 

- Nodrošināt veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumu pieejamību 

Viļānu novada iedzīvotājiem, jo īpaši 

teritoriālās, nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem; Organizējot un īstenojot 

pasākumu kompleksu veselīga uztura, fizisko 

aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās 

veselības, seksuālās un reproduktīvās 

veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības 

saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk., ilgu un 

produktīvu mūžu. 

ESF 

CFLA,  

2020.gada 3.jūnija 

Sadarbības līgums 

Nr.1-12.1/2020/2  

03.06.2020.

-

30.06.2023. 

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku 

un 

Dekšāres 

pagasti 

26611,00 26611,00 

Projekta īstenotājs 

Slimību 

profilakses 

kontroles centrs. 

Pašvaldības 

organizē 

aktivitātes.  

individuāli 

sasniedzamais 

iznākumu rādītājs 

- 125 pasākumi 
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8 Projekts Nr.9.2.4.2/16/I/106 "Slimības 

profilakses un kontroles centra organizēti 

vietēja mēroga pasākumi sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei 14 pašvaldībās" SAM 9.2.4 

apakšpasākums 9.2.4.2. Mērķis - Nodrošināt 

veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumu pieejamību iedzīvotājiem, jo īpaši 

teritoriālās, nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem; Organizējot un īstenojot 

pasākumu kompleksu veselīga uztura, fizisko 

aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās 

veselības, seksuālās un reproduktīvās 

veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības 

saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk., ilgu un 

produktīvu mūžu. 

ESF 

CFLA,  

Sadarbības līgums 

ar Slimību 

profilakses 

kontroles centru;  

30.10.2017.

-

31.12.2018. 

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku 

un 

Dekšāres 

pagasti 

15531,96 15531,96 

Projekta  

īstenotājs Slimību 

profilakses 

kontroles centrs, 

pakalpojumu 

saņem Viļānu 

novada iedzīvotāji 

9 Projekts Nr. 8.3.4/16/I/001 "Abalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai", Eiropas Savienības fondu 

darbības programma “Izaugsme un 

nodarbinātība” SAM 8.4.1., mērķis - 

samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 

īstenojot preventīvus un intervences 

pasākumus,  

ESF 

Izglītības kvalitātes 

valsts dienests; 

2017.gada 

31.augusta 

Sadarbības līgums 

Nr.P6-13/15  

01.09.2017.

-

31.05.2022. 

Viļānu 

vidussk. 

un 

Dekšāru 

pamatsk. 

122870,00 122870,00   

10 

Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences 

pilnveide", SAM 8.4.1. Mērķis - pilnveidot 

nodarbināto personu profesionālo 

kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 

kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus 

pieprasījumam, veicinātu strādājošo 

konkurētspēju un darba produktivitātes 

pieaugumu. 

ESF 

Valsts izglītības 

attīstības aģentūra; 

2017.gada 30.jūlija 

Sadarbības līgums 

Nr.6.-2.3.3/37 

01.08.2017. 

– 

31.12.2023.  

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku 

un 

Dekšāres 

pagasti 

    

mācību 

piedāvājuma un 

mācību vajadzību 

apkopošana; 

informēšana par 

karjeras 

konsultanta 

pakalpojumiem; 

mērķa grupas 

informēšana un 

piesaiste projektā 
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11 ProjektsNr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs", SAM 8.3.5. "Mērķis - 

uzlabot pieeju karjeras atbalstam 

izglītojamam vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs 

ESF 

 Valsts izglītības 

attīstības aģentūra; 

2017.gada 21.marta 

Sadarbības līgums 

Nr.4.-8.3.3/47  

21.03.2017.

-

31.08.2021. 

Viļānu 

vidussk. 

un 

Dekšāru 

pamatsk. 

48573,25 48573,25   

12 
Projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts 

izglītojamo inidividuālo kompetenču 

attīstībai", SAM 8.3.2. Mērķis - nodrošināt 

Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, 

kas balstīti uz individuālās mācību pieejas 

attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 

iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 

kompetences un mācību sasniegumus.  

ESF 

 Valsts izglītības 

satura centrs; 

2019.gada 

29.augusta 

Sadarbības līgums 

Nr.25.5-07/111 

27.10.2017.

-

31.05.2021. 

Viļānu 

vidussk. 

un 

Dekšāru 

pamatsk. 

60672,98 60672,98   

13 Projekts 8.3.1.1/16/I/002 "Kompetenču 

pieeja macību saturā", SAM 8.3.1. Mērķis - 

nodrošināt kompetenču pieejā balstīta 

vispārējās izglītības satura aprobāciju 

atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura 

aprakstam un mācību satura ieviešanu 

pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un 

vidējās izglītības pakāpē 

ESF 

Valsts izglītības 

satura centrs; 

2017.gada 

28.februāra 

Sadarbības līgums 

Nr.23-11/23 

28.02.2017. 

– 

31.08.2023. 

Viļānu 

vidussk. 
    

Sadarbības 

partneris Viļānu 

vidusskola -

izglītības iestāde 

aprobācijā 

14 Projekts Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla 

sociālā darba attīstība pašvaldībās SAM 

9.2.1.  Mērķis - paaugstināt pašvaldību 

sociālo dienestu darba efektivitāti un 

pašvaldībās nodarbināto sociālā darba 

speciālistu profesionalitāti 

ESF 

Labklājības 

ministrija; 

2016.gada 15.aprīļa 

Sadarbības līgums  

Nr. LM2016/35-5-

10/45 

15.04.2016.

-

31.12.2023. 

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku 

un 

Dekšāres 

pagasti 

7957,78 5570,45 
ESF 70%, 

pašvaldība 30% 



16 

 

15 Projekts Nr.8.3.3.0/15/I/001 “Proti un dari!” 

SAM 8.3.3. Mērķis - attīstīt mērķa grupas 

jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti 

izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata 

meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) vai Valsts izglītības attīstības 

aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu 

garantijas projektu pasākumos vai NVA 

īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai 

preventīvajos bezdarba samazināšanas 

pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru 

darbībā 

ESF 

Jaunatnes 

starptautisko 

programmu 

aģentūra; 

2016.gada 1.julija 

sadarbības līgums 

Nr. 6-13/20  

01.07.2016. 

-

31.10.2021. 

Viļāni, 

Viļānu, 

Sokolku 

un 

Dekšāres 

pagasti 

316174,32 316174,32 

periodā 2016-

2020 pakalpojumu 

saņēma 174 

mērķgrupas 

jaunieši vecumā 

no 15-29 gadiem 

16 Projekts Nr.2020-3-EL02-KA105-006626 

"Jauniešu ar invaliditāti un īpašām 

vajadzībām profesionālās izglītības 

apmācība", mērķis - jauniešu un jaunatnes 

darbinieku mobilitāte 

Erasmus+ 

Youts and Life 

Long Leaning  

Fondation 

(I.NE.DI.VI.M) in 

Greece 

01.03.2021. 

- 

31.10.2021. 

Viļāni, ES     

Vadošais  

partneris - Society 

in Progress 

(Grieķija); Projekta 

aktivitātes finansē 

vadošais partneris 

17 Projekts Nr.625207 "Kultūras mantojums - 

Eiropas nākotnes veidošanas fonds" / 

"Património Cultural – Um Alicerce na 

Construção do Futuro da Europa", ES 

programma „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta 

darbības 2.2.apakšpasākuma „Pašvaldību 

tīklojumi” (Networks of Towns) 2020.gada 

1.septembra projektu pieteikumu uzsaukums 

Eiropa 

pilsoņiem 

Eiropas Komisijas 

Izpildaģentūra 

EACEA 

2021 Viļāni, ES     

Vadošais  

partneris - Junta 

de frequesia de 

ALQUEIDÃO 

(Portugāle); 

Projekta 

aktivitātes finansē 

vadošais partneris 

 
Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020. gada 31.decembri. 

    
 

Apstiprināts ar Viļānu novada pašvaldības  domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.3, 4§ 

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 

 

 

 

*dokuments satur laika zīmogu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
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3. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi 

3. tabula  

Nr.

p.k. 

Konstatējumu daļa 

Projekta nosaukums (ja tas nepaskaidro 

projekta būtību, minēt galveno aktiviāti) 

Finanšu 

instrumenta 

nosaukums 

Projekta uzraugošā 

institūcija 

Projekta 

īstenošanas 

termiņš 

(no-līdz) 

Projekta 

norises 

vieta 

finansējums (euro) 
cita būtiska 

informācija 
kopējais 

tai skaitā 

publiskais 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a   n/a 

 Informācija apkopota pēc pašvaldībā pieejamās informācijas uz 2020.gada 31.decembri. 

      

       

         Apstiprināts ar Viļānu novada pašvaldības domes 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr.3, 4§ 

 

Domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova     

 (vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 

 

 

 

*dokuments satur laika zīmogu un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 


