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Viļakas novada vizītkarte
• Izveidots 2009.gada 1.jūlijā.

• Kopējā teritorija ir 639,80 km2.

• Iedzīvotāji – 5158 (uz 01.01.2018.)

• Austrumos 66,6 km garumā robežojas ar Krievijas
Federāciju.

• Meži 341,36 km2 – 53 %, lauksaimniecībā
izmantojamā zeme ir 216,16 km2 – 34 %.

• Pašvaldības ceļu un ielu kopgarums ir 292,311 km,
t.sk. pašvaldības ceļi - 257,15 km un ielas - 41,178
km.

• Ar Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība.



Viļakas novada simboli

Karogs apstiprināts 26.11.2011.

Ģerbonis 

apstiprināts

05.11.2010.

Viļakas pilsētas karogs un ģerbonis apstiprināts 1996.



Viļakas novada centrs - Viļaka atrodas 

250 km attālumā līdz Rīgai, 180 km līdz Daugavpilij, 

90 km  - līdz Rēzeknei

8 km – līdz RKP “Vientuļi”

Viļakas 
novads



Robežkontroles punkts „Vientuļi”

 Pirmais robežkontroles punkts «Vientuļi» ir dibināts 

1990.gada 2.oktobrī

 Rekonstruētais RKP «Vientuļi» atklāts 2016.gada 7.aprīlī

 Lavošnieku robežapsardzības nodaļas komplekss atklāts 2004. 

gada 3. martā. 



Iedzīvotāji

Teritorija

Līdz darbspējas 
vecumam, %

Darbspējas 
vecumā, %

Virs darbspējas 
vecuma, %

2011 2016 2011 2016 2011 2016
Viļakas 
novads 13.8 11.9 61.7 61.8 24.5 26.3
Latgales 
reģions 13.3 13.5 64.0 61.7 22.7 24.8
Vidēji 
Latvijā 14.2 15.3 64.2 61.5 21.6 23.2



Iedzīvotāji



Iedzīvotāji



Lēmējvara
• 15 deputāti

• Ir izveidotas 5 komitejas:

• Finanšu (15 locekļi); 

• Izglītības, kultūras  un sporta jautājumu 

(7 locekļi); 

• Sociālo un veselības jautājumu (7 locekļi); 

• Saimniecisko jautājumu (5 locekļi); 

• Tautsaimniecības un vides jautājumu 

(5 locekļi).



Pašvaldībai ir kapitāldaļas šādās radnieciskās kapitālsabiedrībās:
• SIA „Viļakas namsaimnieks”;
• SIA “Viļakas Veselības aprūpes centrs”.
•

Pašvaldībai ir kapitāldaļas šādā asociētajā kapitālsabiedrībā:
• SIA “Balvu autotransports”.

Pašvaldībai ir kapitāldaļas pārējās kapitālsabiedrībās:
• SIA "ZAAO" (Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 

organizācija);
• SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
• biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
• biedrībā „Eiroreģions „Pleskava, Livonija””;
• biedrībā “Balvu rajona partnerība”;
• biedrībā "Latgales reģiona attīstības aģentūra" (LRAA).



Izpildvara
• Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļa;

• Finanšu un grāmatvedības nodaļa;

• Juridiskā nodaļa;

• Attīstības plānošanas nodaļa;

• Tehniskā nodaļa;

• Būvvalde,

• Dzimtsarakstu nodaļa, 

• Sociālais dienests;

• Bāriņtiesa;

• Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

• 6 pagastu pārvaldes (Kupravas, Medņevas, 
Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru).

• Pašvaldības policija.



Pašvaldības budžets



Būvniecības projekti Viļakas novadā



Veselības aprūpe
• Veselības aprūpi Viļakas novadā nodrošina SIA „Viļakas Veselības 

aprūpes centrs”. Novadā ir atvērtas četras vispārējās ārstu prakses -
ģimenes ārstu prakses. 

• nodrošināti primārās veselības aprūpes pakalpojumus un veselības 
aprūpi mājās visā Viļakas novadā. Vidzemes reģiona NMP brigādes 
bāzes punkts ir Viļakā Parka ielā-2 ar dispečerdienestu Valmierā.

• Veselības aprūpe: Upītes un Kupravas feldšeru punkti



Sociālā aprūpe

Sociālos pakalpojumus Viļakas novadā nodrošina 

• Viļakas novada Sociālais dienests 

• Viļakas Sociālās aprūpes centrs, kuram 2016. 
gadā tika pievienota viena struktūrvienība 
Šķilbēnu sociālās aprūpes māja.



Sociālā aprūpe
2013. gadā 2014. gadā 2015. gadā

Sociālās palīdzības pabalsti
Ģimene
s

Persona
s

Ģimen
es

Person
as

Ģimen
es

Person
as

Pašvaldību sociālie pabalsti kopā 328 656 288 554 255 483

n
 o

  t
 i 

e
 m

 :

Pabalsts GMI līmeņa 
nodrošināšanai

121 87
87 160 65 125

Dzīvokļa pabalsts 237 186 186 371 178 340
veselības aprūpei 191 177 177 265 142 228

ta
i  

sk
ai

tā
:

citi x x x x x x

ārkārtas situācijā 28 24
28 30 25 40

Ēdienam, apģērbam 4 18
4 5 2 6

obligātajai izglītībai 41 84
41 84 27 48

pēc ārpus ģimenes 
aprūpes beigšanās

x 13

x 4 x 12

audžuģimenēm 10 11 10 11 9 12



Izglītība
• vidējā izglītība ir pieejama Viļakas Valsts ģimnāzijā 

un Rekavas vidusskolā.
• pamatizglītību iegūst Viļakas, Viduču un Žīguru 

pamatskolās.  
• pirmsskolas izglītība nodrošināta 2 pirmsskolas 

izglītības iestādēs (Viļakas PII “Namiņš”, Medņevas 
PII „Pasaciņa”), pirmsskolas grupiņas ir izveidotas 
Rekavas vidusskolā un Žīguru pamatskolā.

• interešu un profesionālās ievirzes izglītību apgūst 
Viļakas Mūzikas un mākslas skolā un Viļakas 
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā. 

• jauniešu centri: Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs 
Viļakā ar filiālēm Rekovā un Semenovā.



Skolēnu skaits Viļakas novada 
vispārizglītojošās skolās



Eiropas brīvprātīgās



Pašvaldības iestādes - kultūra

Bibliotēkas Kultūras nami Muzeji Nemateriālais
kultūras centrs

"Upīte"
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Kultūra
• Novadā darbojas kupls pašdarbnieku kolektīvu

pulks – 5 kapelas, 10 etnogrāfiskie
ansambļi/folkloras kopas, 1 amatierteātris, 2
dramatiskie kolektīvi, 4 vokālie ansambļi, 3
cittautu kolektīvi, 3 deju kolektīvi, 1 koris, 7
dažādu žanru bērnu kolektīvi un 12 citu žanru
kolektīvi.

• Viļakas novada amatierkolektīvos 2015. gadā 
piedalījās 530 cilvēki, 2016. gadā – 550 un 2017. 
gadā – 575.



Kultūra
Senākie Viļakas novada kolektīvi ir etnogrāfiskie 
ansambļi/folkloras kopas: 
• Upītes etnogrāfiskais ansamblis (dib. 1980.g.); 
• Medņevas etnogrāfiskais ansamblis (dib. 1981.g.); 
• Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis (dib. 1985.g.);
• Viļakas etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte” (dib. 

1985.g.);
• Kupravas etnogrāfiskais ansamblis (dib. 1986.g.);
• Viļakas folkloras kopa „Atzele”  (dib. 1988.g.);  
• folkloras kopa “Rekavas dzintars” (dib. 1995.g.); 
• Žīguru folkloras kopa "Mežābele"  (dib. 1997.g.); 
• folkloras kopa “Upīte” (dib. 2005.g.); 
• folkloras kopa „Egle” (dib. 2008.g.).



Nemateriālais kultūras mantojums



Nemateriālais kultūras mantojums



Nemateriālais kultūras mantojums



Populārākie pasākumi



Latvijai - 100



Koncerti baznīcās



Koncerti baznīcās



Jauna tradīcija – starptautisks mākslas 
plenērs «Valdis Bušs 2017»



Starptautisks mākslas plenērs «Valdis 
Bušs 2018»



Linu talka



Kultūrvēsture
Viļakas novadā ir 44 aizsargājamie kultūras 
pieminekļi: 
• 2 valsts nozīmes mākslas pieminekļi;
• 2 vietējās nozīmes mākslas pieminekļi;
• 3 valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi;
• 14 vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi; 
• 12 valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi;
• 11 vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi. 

• 46 ceļmalu koka krucifiksi



Kultūras pieminekļu izvietojums 
Viļakas novadā



Viļaka – bagāts kultūrvēsturiskais mantojums
• viena no vissenākajām lielās 

latgaļu cilts apdzīvotām vietām; 
• Marienhauzenas pils ar apmetni 

no 1293. gada;
• Viļakas ezers ar salu, uz kuras 

atrodas 13. gs. pilsdrupas;
• viens no četriem stārastijas

centriem Latgalē Polijas valdīšanas 
laikā

• trešās lielākās muižas Latvijā 
18.gs.- Marienhauzenas muižas 
centrs,

• pilsētas tiesības piešķirtas 
1945.gadā,

• no 1950. Līdz 1959.gadam bija 
Abrenes novada centrs,

• Kopš 2009.gada Viļakas novada 
centrs;

• 2018.gadā Viļakai kā apdzīvotai 
vietai 725



Reliģiskais/ garīgais mantojums



Reliģiskais/ garīgais mantojums

• Maija dziedājumi, psalmu dziedājumi, krusta 
ceļš, rožukroņa pulciņi, svētceļojumi uz Latgales 
baznīcām, svētceļojums uz Aglonu





SPORTS
Ievērojamākie masu sporta pasākumi 
• Sporta svētki (Ģimeņu sports) – vasarā.
• Vasaras skrējiens apkārt Viļakas ezeram, Distance: 8 km, 

dalījums vecuma grupās.
• Rudens velobrauciens apkārt Viļakas ezeram, Distances: 8 

km, 16 km; dalījums vecuma grupās.
• Ziemas slēpojums (Viļakas pilsētas parka teritorijā).
• Šaušanas sacensības.
• Masu skrējiens “Balkanu apļi”.
• Tautas skrējiens Rekova – Balkani – Rekova.
• Šķilbēnu velobrauciens.
• Atklātie čempionāti distanču slēpošanā Balkanu

kalnos (pagasta, novada un valsts mēroga, dalījums vecuma 
grupās).



Viļakas ezera pludmale



Mototrase Baltais briedis



Balkanu dabas parks



Šautuve



Uzņēmējdarbības 

vide



Viļakas novadā ir 297 ekonomiski 

aktīvas vienības



Komercdarbības formas tirgus 

sektoram Viļakas novadā 



Lauku dienas



Novadā lielākās saimniecības: 

▪graudkopībā: z/s Kotiņi, SIA Ķira, z/s Aldemi, z/s Zemnieks, 
z/s Kalnāji, z/s Melderīši un z/s Paegļi, SIA DOLO, z/s Lejas, 
z/s Līči, z/s Laukakmeņi, z/s Reniks, z/s Gravas-1 z.s Senči.

▪ lielākie gaļas lopu audzētāji: z/s Ūdri, z/s Lagūna, z/s 
Pakalni, IK Kārlis Mieriņš; z/s Straujupe,z/s Medņevas 
strautiņi, z/s Mežadruva, p.s Birzes, p.s Uzuļova, p.s Grantiņi

▪ lielākie piena ražotāji: z/s Upmalas, z/s Rūķīši, p.s. Ausekļi, 
z/s Izdegumi, z/s Bērzlejas, z/s Baltroži.

▪aitkopībā specializējušies: z/s Jākupāni, z/s Jaunsiliņi, p.s. 
Sikspārņi, p.s. Smilšaine, p.s. Ezerkalns.

▪cūkkopībā: z/s Ezermola, z/s Ūdri.

▪ augļkopībā: SIA Ķira, z/s Ievulejas, z/s Medņevas strautiņi, 
z/s Straujupe, z/s Vējiņi, p.s. Muleri.





Rekavas dzirnavas





Realizēti 
projekti



Pašvaldības

 Kopš Viļakas novada domes izveidošanas no 01.07.2009. līdz
31.10.2018. ir realizēti 118 projektus, budžets kopā ~ 6,4 miljoni
EUR. Projektu iesniedzējs Viļakas novada dome.
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Realizēti mazie projekti
 Realizēti 163 mazi projekti – NVO, iedzīvotāju 

iniciatīvas

 Finansējums kopā 643661,77 Eur

65

27 20 17 14 9 6 5



Sociālās dzīvojamās mājas



Ūdenssaimniecības projekti



ERAF izglītībā



Leader projekti



Ieguldījums cilvēkresursos



Pārrobežu sadarbības projekts



Ceļu infrastruktūra – valsts projekts



2018.gada projekti un 
pašvaldības iniciatīvas



Kultūras centra «Rekova» 2.kārta



Stompaku purva projekts
Nr.17-07-AL19-A019.2201-000006 “Kvalitatīvas tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras izveide Stompaku purvā”

 Projekta kopējās izmaksas 9726,10, EUR, publiskais finansējums
sastāda 7234.29 EUR, domes līdzfinansējums un PVN likmes segšana
2491,81 EUR.

 Mērķis uzlabot tūrisma objekta sasniedzamību un pieejamību.

 Uzstādīs:

 2 informatīvās zīmes (ozollapa), 6 norādes (virzienrādītājs); 2
atkritumu tvertnes ar vāku; 6 solus, 1 sanitāro būvi, plānojam 1 ceļazīmi
tūrisma māju,

 1 gab - divdaļīgs lielais informācijas stends A02 1650x1200 ar
informācijas planšetēm; 3 gab - katedras tipa stendiA2 594x420 ar
informācijas planšeti balstīts uz diviem balstiem; 5 gab - katedras tipa
stends A3 420x297 ar informācijas planšeti, 1 gab- apmeklētāju
skaitītājs.



Latvijas Valsts meži - paveiktais



Eiropas sociālā fonda projekti
 Nr.9.2.4.2/16/I/073 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses

pasākumi Viļakas novadā”

 Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”

 Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs"

 Nr..3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"

 Pilotprojekts "Skolas soma"

 DI deinstucionalizācijas projekts



Vides objekti Viļakā



Izstāde “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un 
Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture”



Viļakas Valsts ģimnāzijas projekts

 Nr.8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts
ģimnāzijā”

 Būvdarbu kontroltāme ~ 1.000.000,00

 Veic skolas ēkas ergometrijas uzlabošanu, jumta nomaiņa,
iekšējie inženiertīkli (apkure, ūdensvads, ventilācija), telpu
vienkāršota atjaunošana, fasāžu vienkāršota atjaunošana,
elektroapgādes sistēmas atjaunošana

 Mēbeļu un IKT tehnikas iegāde



Viļakas Valsts ģimnāzijas projekts



PALDIES 
par uzmanību 
!!!!!!!!!!!!

Projektu vadītāja: Vineta Zeltkalne

t. 64507216

E-pasts: vineta.zeltkalne@vilaka.lv


