Attīstībai nākotnē
Izaugsme un attīstība ir katra Latvijas novada galvenais stūrakmens. Lai veicinātu Viļānu
un Varakļānu novadu attīstību un ekonomisko izaugsmi Viļānu novada pašvaldība 2012.gada augustā
uzsāka realizēt Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu Nr. 1DP/1.5.2.3./11/APIA/SIF/071 „Viļānu
un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana”.
Projekta ietvaros tiek realizētas vairākas aktivitātes: Viļānu un Varakļānu darbinieku
apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni uz Rūjienu un Priekuļiem, kā arī tiek veikts pētījums par
Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistes teritorijām un to attīstības iespējām.
Veiksmīgi noritējuši vairāki apmācību kursi, kuros apmācīti 37 Viļānu un Varakļānu
novadu darbinieki. Darbinieki apguva projektu vadības kursus, projektu pieteikumu sagatavošanu
SIF izsludinātajiem projektu konkursiem, EKD modelēšanu, kā arī guvuši iemaņas publisko
iepirkumu procedūru organizēšanā. Pašvaldībās strādājošie guva vērtīgas zināšanas un praktiskās
iemaņas SIA „Biznesa vadības konsultācijas” piesaistīto lektoru Marijas Zeltiņas un Kristīnes
Zubkānes vadībā.
Citu novadu labās prakses piemēri ir kā ceļazīmes, kas norāda pareizo darbības virzienu
izaugsmei un attīstībai projektā iesaistītajām pašvaldībām. Priekuļu un Rūjienas novadi labprāt
dalījās savos labajos prakses piemēros Eiropas Savienības finansējuma apguvē.
Sociālie darbinieki no Viļāniem un Varakļāniem brauca iegūt vērtīgo pieredzi uz Priekuļu
novadu. Priekuļu novadā sociālajā sfērā darbojas daudzi atbalsta centri visu vecumu novada
iedzīvotājiem. Dienas noslēgumā sociālajiem darbiniekiem bija iespēja apskatīt Priekuļu novada
Sociālā dienesta „Sociālo pakalpojumu centru”, kas, pēc projekta īstenošanas, septembrī atvērts
jaunās telpās.
Otrais pieredzes apmaiņas brauciens bija uz Rūjienu, kur abu novadu pašvaldību
darbinieki apmeklēja Speciālo PII „Vārpiņa”, apskatīja Mākslas skolas renovēto ēku, Jauno izstāžu
zāli ar Rūjienas mākslinieku dāvinātajiem darbiem un īpašu japāņu istabu, Jeru pamatskolas
atjaunoto stadionu, kā arī pašvaldību, kur izsmeļošajā prezentācijā no atraktīvā priekšsēdētāja tika
gūts priekšstats par Rūjienas novada pašvaldības darbu. Brauciena beigās tika uzlikts salds un garšīgs
punkts uz „i” „Rūjienas saldējumā”.
Pētījumu "Pētījums par Viļānu novada perspektīvajām investīciju piesaistīšanas vietām
(teritorijām) un to attīstības iespējām" veic SIA „INTRA”. Pētījuma izstrādātāji jau veikuši
investīciju vides tendenču analīzi, izvērtējuši resursus un noteikuši teritorijas ekonomisko profilu.
Pētījuma ietvaros tika aptaujāti Viļānu novada uzņēmumi, uzsāktas padziļinātas intervijas un veiktas
fokusgrupu diskusijas. Tāpat noslēgusies pašvaldības iestāžu vadītāju un iedzīvotāju aptauja, kam
sekos datu apkopošana un secinājumu izstrāde. SIA „INTRA” jau tikušies ar Viļānu vidusskolas
skolēniem un skolotājiem. Tikšanās laikā pētnieki prezentēja pētījuma progresu, sniedzot informāciju
par starptautiskajām, valsts un reģionālajām investīciju tendencēm. Oktobra domes sēdē ar jau
izdarīto tika iepazīstināti arī Viļānu novada pašvaldības domes deputāti. Abās tikšanās reizēs notika
viedokļu apmaiņa par novada teritorijas attīstību un investīciju piesaisti. Darbs pie pētījuma aktīvi
turpinās. Pētījuma ietvaros paredzēta konference, kurā tiks prezentēti pētījuma rezultāti, kur
piedalīsies arī uzņēmēji un investori.
Realizējot projektā paredzētās aktivitātes, tiks paaugstinātas Viļānu un Varakļānu novadu
pašvaldību darbinieku profesionālās prasmes un iemaņas, kā arī iegūta pētījuma pamatinformācija
plānotajiem pašvaldībai nozīmīgiem projektiem.
100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti 1.5.2.2. Sociālo partneru,
nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana/apakšaktivitāti 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Šis preses relīze ir veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes
saturu atbild Viļānu novada pašvaldība.

