Pētījums par Ludzas pašvaldības pieredzi projektu īstenošanā un iespējām piesaistīt
papildus investīcijas
Vārds ‘projekts' ir nācis no latiņu ‘projectus' un nozīmē ‘mests uz priekšu, izvirzīts'. Visbiežāk šo
vārdu saista ar celtniecību. Pirms celt piramīdas senajiem ēģiptiešiem droši vien arī bija izstrādāts
projekts, kuru kāds apstiprināja un piešķīra finansējumu. Piramīdas mēs necelsim - mūsu pašvaldībā
ir daudz svarīgāku darbu - bet turpināsim izstrādāt projektus un piesaistīt gan Latvijas valsts, gan
Eiropas Savienības finansējumu, jo šādā veidā mēs varam sekmēt pašvaldības ekonomisko
izaugsmi, nodrošinot kvalitatīvus, mūsdienīgus un pieejamus pakalpojumus iedzīvotājiem un veicinot
ceļu, ielu, pagalmu, ēku sakārtošanu un modernizāciju.
Jau kopš 1999.gada Ludzas pašvaldība piedalās dažādos projektu konkursos. Lai izpētītu
Ludzas novada pašvaldības izstrādātus, atbalstītus un ieviestus projektus, izvērtēt un apkopot
informāciju par projektu īstenošanas gaitu, atskaišu un pārskatu sagatavošanu, iepirkumu procedūru
piemērošanu, projektu publicitātes nodrošināšanu, kā arī sniegt priekšlikumus efektīvākai Eiropas
Savienības finanšu struktūrfondu apguvei, tika veikts pētījums.
Pētījumā ar skanīgu nosaukumu "Eiropas Savienības
politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības
izmantošanas iespējas, piesaistot investīcijas Ludzas
novada pašvaldībā" ir apkopota Ludzas pašvaldības 5 gadu
pieredze Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
īstenošanā, kā arī ir izvērtētas papildus iespējas piesaistīt
investīcijas, izmantojot Eiropas Savienības fondu atbalsta
iespējas. Skatoties šo dokumentu, uzreiz var redzēt, cik
daudz ir paveikts novadā tik īsā laika periodā, neskatoties ne
uz kādām reformām un krīzēm.
Tomēr saskaņā ar vienu no Mērfija likumiem - ja viss
iet labi, kaut kas saies greizi. Diemžēl projektu īstenošanā
tas bieži notiek. Tāpēc mūsu pētījumā tiek analizētas
projektu īstenošanā pieļautās kļūdas un piedāvāti problēmu
risinājumi, kā arī izstrādāts metodiskais materiāls praktiskai
projektu vadībai.
Pētījumā ir analizētas dažādu finansējuma avotu
piesaistes iespējas Ludzas novada pašvaldībā. Tas tika
izstrādāts 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.
Šī pētījuma rezultātus un izstrādāto metodiku var izmantot ikviens, izstrādājot un īstenojot
dažādus projektus, pilnveidojot savas zināšanas un uzlabojot projektu vadības darbības kvalitāti. Šie
materiāli var būt arī interesanti cilvēkiem, kas seko Ludzas novada attīstībai.
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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