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Darba stacija projektu vadītājam jau strādā!
Date : 01/11/2019

Noslēdzas ELFLA LEADER programmā, VRG „Lauku partnerība „Sēlija”” SVVA
stratēģijas rīcībā „Darbs un pārticība” apstiprinātais projekts
Nr.19-05-AL24-A019.2101-000008 „Darba stacija projektu vadītājam”.
Šajā mini-projektā paredzētās biroja un IT tehnikas iegādes ir notikušas, jaunā
darba stacija ir uzstādīta un darbojas nevainojami. SIA „Datoru centrs” Jēkabpilī,
gatavojot piedāvājumu aprīkojumam, rūpīgi piemeklēja atbilstošāko un labāko, lai
turpmākos gados nebūtu jāraizējas par to, ka strauji mainīgajā IT resursu prasību
laikā tehnika netiks līdzi programmatūras atjauninājumiem vai morāli novecos.

Šī sajūta, kad viss strādā, ir lieliska. Sagatavo, izprintē, paraksti, ieskenē, nosūti.
Saarhivē un saglabā ārējā datu nesējā milzīgo apjomu ar projektu dokumentiem un
fotogrāfijām, video materiāliem. Strādā vienlaikus ar 3 un vairāk atvērtiem (un labi
redzamiem!) dokumentiem, izbraukumos paņem līdzi klēpjdatoru un projektoru,
teicamā izšķirtspējā un spilgtumā projicē prezentācijas, grafiski un tonāli detalizētus
dokumentus. Darbi, kas iepriekš aizņēma pusstundu, tagad notiek divreiz ātrāk.
Šī ir pirmā reize, kad ELFLA LEADER programmā iesniedzu projektu pati priekš sevis,
parasti tie bija citi uzņēmēji, biedrības. Tagad domāju – kāpēc agrāk tas man
neienāca prātā, kāpēc pēdējo gadu gluži vai mocījos ar morāli novecojušu tehniku,
kāpēc neizmantoju šo lielisko lauku uzņēmējiem pieejamo atbalsta instrumentu –
LEADER finansējumu? Nezinu! Droši vien tāpēc, ka arī šajā projektu iesniegšanas
kārtā vispirms sagatavoju visu nepieciešamo klientu projektiem un šo, „Darba
staciju projektu vadītājam” gatavoju pašu pēdējo, burtiski pusotru dienu pirms
iesniegšanas termiņa beigām.
Priecājos, ka šajās, pēdējās nedēļās saņemu ziņas no klientiem – „Esmu saņēmis
projekta īstenošanas apstiprinājumu! Paldies!”, jo zinu, cik svarīga šeit ir katra
darbavieta, katrs uzņēmējs, un, cik ļoti šajā reģionā – bez ceļiem, pašā pierobežā un
cilvēku trūkumā, uzņēmējdarbībai ir nepieciešams tieši ELFLA LEADER programmas
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atbalsts ar šiem pieejamajiem publiskā finansējuma 70% no attiecināmajam
projekta izmaksām. Arī NVO sektoram ar katru gadu paliek aizvien mazāk atbalsta
instrumentu, bet vēlēšanās turpināt strādāt nemazinās.
Protams, priecājos arī par savu jauno darba staciju! Tā ir jau notestēta pirmajos
darbos, un ceru, ka arī turpmāk darbu būs tikai vairāk, jo nāk jaunais plānošanas
periods un jābūt tam gataviem.
Informāciju sagatavoja Daina Alužāne
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