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Projektu vadītāju pieredze
Beidzas Latvijas, Lietuvas
un
Baltkrievijas
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sadarbības
programma
2007.2013.gadam un sākas
Latvijas, Lietuvas un
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sadarbības programma
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Kaimiņu projektu
vadītāju pieredze:
 Svarīgākais, gatavojot
projekta pieteikumu
 Kas nosaka projekta
izdošanos


Izdevuma mērķis ir iepazīstināt ar
Latvijas organizāciju gūto pieredzi,

īstenojot kopīgus projektus ar
Lietuvas
un
Baltkrievijas 
organizācijām.
Tas nav apmācību materiāls vai 
projektu vadības teorija, bet gan

padomi, kas radušies no reālās
pārrobežu sadarbības pieredzes.

Paldies tiem, kas dalījās gūtajā

pieredzē un deva padomus:






Violai Andruščenko no Ludzas
novada pašvaldības
Līgai
Ābolai
no
Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kameras
Nonnai Stašunei no Daugavpils
psihoneiroloģiskās slimnīcas
Kristīnei Bērziņai no Latvijas
universitātes






Uldim Barkānam no Valsts
robežsardzes koledžas
Līgai Upeniecei no Preiļiu novada
pašvaldības
Artjomam Mahļinam no Daugavpils
pilsētas domes
Gunai Smelcerei no Daugavpils
novada pašvaldības
Ilzei Stabulniecei no Eiroreģiona
“Ezeru zeme” Latvijas biroja
Tatjanai Kozačukai no Krāslavas
tūrisma informācijas centra
Irēnai
Skrindai
no
Dabas
aizsardzības pārvaldes
Sandrai Maskaļovai no Latviešu
kultūras centra
Aigai Jonelei no Daugavpils novada
kultūras pārvaldes
Ilgai Šuplinskai no Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas
Georgijam Orlovam no Rēzeknes
pilsētas domes

 Galvenie projekta
draudi
 Labas partnerības
nosacījumi
 Kādam jābūt projekta
vadītājam
 Galvenās kļūdas
 VIDEO REPORTĀŽA
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Svarīgākais veiksmīga projekta pieteikuma radīšanai
Līga Upeniece (Preiļiu novada pašvaldība):

Respondenti uzskata, ka labs projekta
pieteikums ir galvenokārt saistīts ar labu
ideju!
Otrs svarīgākais faktors ir
attiecības starp partneriem un
spēcīga, radoša komanda!

Ir svarīgi noteikt konkrētu problēmu, kuru
vēlaties risināt ar projekta palīdzību, un atrunāt
tikpat konkrētus veicamos darbus problēmas
risināšanai.
Ir svarīgi iesaistīt visus projekta partnerus
projekta pieteikuma izstrādē, apzināt viņu
vēlmes, iespējas, pārrunāt detaļas. Nozīmēt
galveno projekta pieteikuma „rakstītāju” ar
labām angļu valodas zināšanām un arī
pieredzējušu projekta budžeta plānošanā.

Plānošana ir arī ļoti
svarīga!
Citi faktori:
pieredze, programmas izpratne, vadības atbalsts.

Galvenie noteikumi veiksmīga projekta īstenošanai
Jābūt ļoti skaidrai "bildei" un plānam, kas, kad un kādā veidā tiks darīts, perfekti izplānotam aktivitāšu
īstenošanas grafikam. Projektu vadītāji uzskata, ka:

Galvenais –
ievērot visus
nosacījumus
un prasības!

Ļoti svarīga
komunikācija
starp
partneriem.

Spēcīga un
kompetenta
komanda.

Visu partneru interešu
atbilstība, sadarbība ar ATS
un nacionālajām iestādēm.

Galvenie draudi
Tie ir saistīti galvenokārt ar projekta īstenošanas
vadlīniju un noteikumu nepārzināšanu, un
programmas nosacījumu neievērošanu, partneru
vai vadošā partnera bezatbildīgu rīcību,
komunikācijas trūkumu partnerībā.

ieplānot līdzfinansējumu un priekšfinansējumu
projekta īstenošanai.

Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldība):



Problēmas rodas arī tad, kad partneris “aizmirst”



Citi draudi:





Nekvalitatīvi sagatavots budžets
Neieklausīšanās ATS rekomendācijās
Vadības atbalsta trūkums
Projekta vadītāja vai finanšu vadītāja maiņa
Izmaiņas Baltkrievijas likumdošanā
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Labas partnerības izveide
Pārrobežu sadarbībā slikts partneris var “bremzēt” Ir arī svarīgi vērst uzmanību partneru pieredzei un
visu projektu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi veidot stipru kompetencei, institucionālajai un jo īpaši
partnerību, pievēršot uzmanību šādiem faktoriem:
finansiālajai kapacitātei.
Partneriem jāpārstāv tā pati
darbības joma, kurā darbojas
arī jūsu organizācija.

Līga Ābola (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera):

Vai projekta izstrādes stadijā
partneris ir aktīvs, dalās ar
savām idejām, priekšlikumiem.

Ja partneriem ir izpratne par pārrobežu sadarbību
un spēja būt elastīgiem, var veidot labu projektu un
tā realizēšana var būt ļoti saistoša.

Kādam jābūt projekta vadītājam
Pārrobežu projektu īstenotāji minēja
vislabākā projekta vadītāja īpašības:

šādas Artjoms Mahļins (Daugavpils pilsētas dome):
Ļoti labas angļu valodas zināšanas. Spēja mobilizēt
komandas darbu. Pozitīvs un labvēlīgs raksturs, kas
ļautu komunicēt jebkurā projekta līmenī..

Atbildība un precizitāte
Kompetence
un
pieredze

Komunikabilitāte

Galvenās kļūdas un ieteikumi, kā no tām izvairīties
Latvijas organizācijas, kas ir iesaistītas pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā, aicina izvairīties no
šādām kļūdām un iesakam:
Ļoti rūpīgi un atbildīgi izvēlēties partneri!
Rūpīgi izstrādāt tehnisko
dokumentāciju!

Neplānot pārāk daudz
pasākumu un aktivitāšu!

Ņemt vērā iespējamos
šķēršļus un riskus!

Video reportāža: kaimiņu projektu pieredze
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