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Pašvaldības darbinieku prasmes ir svarīgas visam novadam
Vārds ‘projekts' kļūst arvien populārāks Latvijas iedzīvotāju vidū. Iegūstot Eiropas Savienības
finansējumu, pašvaldība, biedrība un uzņēmēji var sasniegt daudz vairāk nekā izmantojot savus
finanšu un cilvēkresursus. Piemēram, pagājušajā gadā Ludzas novada pašvaldība piesaistīja vairāk
nekā 1 miljonu latu, pateicoties tam pašvaldībai izdevies sakārtot Latgales ielas posmu, ierīkot
vairākus bērnu rotaļu laukumus, asfaltēt ielas pagastu centros, siltināt savas iestādes, modernizēt
tūrisma infrastruktūru un daudz ko citu.
Pašvaldībā vēl ir daudz darāmā, daudz ideju, kas prasa papildus finansējumu. Tomēr projekta
idejas īstenošana nav vienkāršs process, un Latvijā projektu iesniedzēji kļūst arvien prasmīgāki,
konkurence pieaug. Lielu projektu īstenošanai ir nepieciešamas specifiskas prasmes un zināšanas.
Lai varētu veiksmīgi piedalīties projektu konkursos, piesaistītu vairāk naudas novada problēmu
risināšanai, Ludzas novada pašvaldība organizēja īpašās apmācības saviem darbiniekiem.
2 nedēļu laikā Ludzas novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki piedalījās semināros, kurus
vadīja SIA „Finanšu projektu vadība" lektores Aija Sannikova un Rita Baltere. ES fondu finansēto
projektu pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite, iepirkumu procedūru organizēšana, projektu
vadība, lietvedība un arhīva kārtošana, būtiskākās kļūdas projektu īstenošanā.
Pašvaldības darbinieki ne tikai uzlaboja savas zināšanas ES projektu sagatavošanā un
īstenošanā, bet arī saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem no pieredzējušiem lektoriem. ES
projektu konkursi turpinās, Ludzas novada pašvaldībai ir lieli plāni šajā ziņā - ir nepieciešams sakārtot
ielas un pagalmus pilsētā, ūdenssaimniecību novadā, bērnu un jauniešu rotaļu laukumus, izremontēt
Ludzas Tautas namu, rekonstruēt stadionus un daudz kas cits. Mēs ceram uz veiksmi un pateicoties
apmācībām varēsim strādāt prasmīgāk sava novada labā.
Eiropas Sociālā fonda projekts „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) 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes
stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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