Sadarbības tīkla izveide
Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Ludzas pilsētai tika pievienoti 9 pagasti. Pagasti ir
ļoti dažādi pēc to attīstības līmeņa un nepieciešamības piesaistīt investīcijas. Lai nodrošinātu
informācijas apriti un komunikāciju par vajadzībām Eiropas Savienības projektu īstenošanā, kopīgu
aktivitāšu plānošanā, gan arī projektu pieteikumu izstrādē Eiropas Sociālā fonda projekta „Ludzas
novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai" (Vien. Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18) ietvaros tika izveidots sadarbības tīkls.
Šo tīklu izveidojām ar mērķi veicināt sadarbību starp pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai
veicinātu jaunu projektu izstrādi un īstenošanu Eiropas Savienības finansējuma piesaistei. Ludzas
novada pašvaldībā strādā 3 projektu vadītāji, bet projektus vada vairāki cilvēki. Šajā darbā varētu
iesaistīties arī iestāžu vadītāji un citi darbinieki, piesaistot Ludzas novadā vairāk finansējuma, bet
diemžēl šie cilvēki uztraucas, ka viņiem nav pieredzes. Lai iegūtu pieredzi, jāmēģina uzsākt šo darbu,
kurā padoms nekad netraucēs. Sadarbības tīkls kļūs par palīdzības instrumentu.
Sadarbības tīkla izveidei tika apkopota informācija par speciālistiem, kuru pienākumos ietilpst
projektu pieteikumu izstrāde un īstenošana - viņu darba specifika ir saistīta ar projektu vadību. Šiem
speciālistiem ir pieredze dažādu projektu īstenošanā - sākot ar idejas rašanos līdz projekta atskaites
iesniegšanai. Šie darbinieki semināros apguva praktisko projektu vadību, ES fondu finansēto projektu
pareizu un efektīvu grāmatvedības uzskaiti, iepirkumu procedūru piemērošanu; viņi arī zina, kādas ir
visizplatītākās kļūdas ES Struktūrfondu projektu īstenošanā. Tagad, izmantojot sadarbības tīkla
kontaktus, jebkurš Ludzas novada pašvaldības speciālists zinās, pie kā viņš var griezties pēc
palīdzības projekta pieteikuma izstrādē un projekta īstenošanā.
Pateicoties sadarbības tīklam tiek veicināta sadarbība starp dažādu jomu speciālistiem, lai tiktu
nodrošināta iespēja mācīties vienam no otra. Kontaktējoties ar konkrētu speciālistu, kurš ir
kompetents projektu vadības jautājumos, ir iespēja kvalitatīvāk sastādīt projekta pieteikumu un līdz ar
to arī iegūt finansējumu no Eiropas Savienības. Veidojot Sadarbības tīklu, tika izveidotas darba
grupas pēc nozarēm: izglītība, kultūra, sociālā joma, interešu izglītība, infrastruktūra - novadā un
infrastruktūra - pilsētā, darba grupu sapulcēs tika apspriestas vajadzības, ģenerētas projektu idejas,
kas veicinās pašvaldības ekonomisko aktivitāti un attīstību, risinās sociālās problēmas, uzlabos
dzīves kvalitāti un tml.
Tīkla izveides pamatā ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu īstenošanā, uzlabojot investīciju piesaisti Ludzas novadā.
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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