
Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda 1.5.3.1.. aktivitātē iesniegto  
projektu ietvaros veicamajām darbībām  

1 
Vidzemes 

plānošanas 
reģions 

Projekta tiešais mērķis ir VPR administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, 
piesaistot speciālistus, kas ar savām zināšanām un pieredzi sekmēs normatīvajos aktos noteikto 
VPR funkciju izpildi. 
Projekta ietvaros veicamās darbības un sasniedzamie rezultāti: 
1. IT pakalpojumu vad ītāja piesaiste. Sasniedzamie rezultāti - piesaistīts speciālists, veikts IT 
infrastruktūras audits, uzlaboti IT pakalpojumi, sagatavotas kartes teritorijas plānojuma vai 
attīstības programmas vajadzībām, paaugstināta VPR darbinieku kapacitāte IT lietošanas jomā, 
nokonfigurēti serveri atbilstoši datu drošības prasībām, izstrādātas mājas lapas projektu vajadzībām 
2. Eksperta piesaiste. Sasniedzamie rezultāti - piesaistīts speciālists, izstrādāti jauni kultūras 
projekti, ieviesti kultūras projekti/ uzsākta kultūras projektu ieviešana, noorganizēti semināri 
kultūras darbiniekiem, izstrādāta Vidzemes reģiona kultūras informācijas mājas lapas koncepcija, 
izstrādāti priekšlikumi reģiona attīstības plānošanas dokumentiem reģiona kultūras jomas attīstībai.  
3. Apr īkojuma noma. Sasniedzamie rezultāti - noslēgts līgums par aprīkojuma nomu, IT 
pakalpojumu vadītājs nodrošināts ar nepieciešamo datortehniku un programmatūru. 
4. Piesaistīto speciālistu apmācība. Sasniedzamie rezultāti  - apmācīti 2 speciālisti, iegūti 2 
sertifikāti. 
Publicitātes nodrošināšana. Sasniedzamie rezultāti - publikācijas mājas lapā www.vidzeme.lv, 
plakāti projektā piesaistīto darbinieku darba vietās.  

2 
Kurzemes 
plānošanas 

reģions 

Kurzemes plānošanas reģionam (KPR) ir jāveic virkne funkciju, kas deleģētas saskaņā ar 
Reģionālās attīstības likumu. Saistībā ar KPR budžeta samazinājumu, tika krasi samazināts 
darbinieku skaits, rezultātā, ar projekta „Speciālistu piesaiste Kurzemes plānošanas reģionam” 
palīdzību, nepieciešams būtiski stiprināt KPR administratīvo kapacitāti. Projekta ietvaros tiks 
piesaistīti 3 speciālisti: viens projekta vadītājs, viens projekta koordinators un viens juriskonsults. 
Piesaistīto speciālistu un kvalifikācijas celšanas nodrošināšanai, tiks organizēta speciālistu 
apmācība. Darba vietas aprīkojuma nodrošināšanai tiks nomātas mēbeles un datortehnika. Projekta 
publicitāte tiks veikta, ievietojot informāciju KPR interneta mājas lapā, izvietojot plakātu ar 
attiecīgo simboliku projekta realizācijas vietā. Projektu paredzēts realizēt laikā no 2010. gada 
1.novembra līdz 2012. gada 30.aprīlim.  

Projekta vispārīgais mērķis: paaugstināt Kurzemes plānošanas reģiona administratīvo 
kapacitāti, sekmēt efektīvu publisko pārvaldi.  

Projekta specifiskais mērķis: nodrošināt speciālistu piesaisti Kurzemes plānošanas reģionam. 
Projekta ietvaros tiks būtiski stiprināta KPR administratīvā kapacitāte, piesaistot speciālistus 
kompetences nodrošināšanai, tādējādi organizācija veiksmīgāk varēs realizēt savas funkcijas.  

Darbības ieviešana kopumā sniegs būtisku ieguldījumu Kurzemes plānošanas reģiona attīstībā, 
veicinot līdzsvarotu reģiona ekonomisko attīstību un nodarbinātību.  

3 
Rīgas plānošanas 

reģions 

Projekta mērķis ir paaugstināt Rīgas plānošanas reģiona administratīvo kapacitāti, piesaistot 2 
kvalificētus speciālistus ES fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu plānošanā, 
koordinācijā, uzraudzībā un izstrādē ar mērķi sekmēt resursu piesaisti Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības plānošanas dokumentu ieviešanai un uzraudzībai, tādejādi veicinot līdzsvarotu un 
sabalansētu visa reģiona teritorijas attīstību.  

Projekta mērķa grupa: Rīgas plānošanas reģions. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks piesaistīti 2 kvalificēti speciālisti - projektu vadītājs un 

projektu koordinators, kuri ne tikai nodrošinās jau apstiprināto un realizēto projektu uzraudzību un 
kontroli iestādē un teritorijā kopumā, bet arī veiks sistemātisku un kvalitatīvu projektu koncepciju, 
projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu projektu konkursiem dažādu ES fondu 
līdzfinansējuma piesaistei. 

Projektu plānots īstenot laika posmā no 2010.gada novembra līdz 2012.gada oktobrim, kopā 24 
mēnešus, uzsākot darbību līdz ar projekta apstiprināšanas brīdi. Plānotais projekta budžets ir 
40500,00 LVL – 100% ESF finansējums. 

Projekta iesniedzējs un īstenotājs: Rīgas plānošanas reģions. 

4 
Zemgales 

plānošanas 
reģions 

Projekta „Speciālistu piesaiste Zemgales Plānošanas reģionam” mērķis ir paaugstināt Zemgales 
Plānošanas reģiona (ZPR) administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes 
vajadzībām atbilstošu speciālistu, t.i. Finanšu ekonomista, Juriskonsulta un Projekta vadītāja 
piesaisti plānošanas reģionam. Projekts tiks ieviests Zemgales reģionā no 2010. gada novembra līdz 
2012. gada oktobrim un projekta ieviesējs būs ZPR. Projekta kopējās izmaksas ir 40 500.00 LVL. 
Projekta tiešā mērķa grupa ir Zemgales Plānošanas reģions. Projekta ietvaros ir plānots izveidot 
šādas jaunas štata vietas. Lai nokomplektētu Finanšu ekonomists (1 slodze), Juriskonsults (0,5 
slodze) un Projekta vadītājs (0,5 slodze) štata vietas, tiks izsludināts konkurss un izveidota 



komisija, kura izvērtēs saņemtos pretendentu pieteikumus. Lai informētu sabiedrību, informācija 
par konkursu tiks publicēta ZPR mājas lapā. 
Projekts ir aktuāls un nozīmīgs reģionam, jo ievērojami samazināta budžeta apstākļos, kā arī 
palielinoties izpildāmo funkciju un ieviešamo projektu skaitam ir radīta ļoti liela slodze esošajiem 
speciālistiem. ZPR plāno piesaistīt trīs speciālistus, kas paaugstinās reģiona administratīvo 
kapacitāti. 

5 
Latgales 

plānošanas 
reģions 

Projekta nosaukums „Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģionam”. 
Projekta vispārējais mērķis: paaugstināt Latgales plānošanas reģiona administratīvo 

kapacitāti, piesaistot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus speciālistus.  
Projekta specifiskie mērķi:  
piesaistīt Latgales plānošanas reģionam 4 speciālistus (izvēlēti pēc LPR vajadzību veiktās 

aptaujas apkopojuma rezultātiem): 2 projekta vadītājus uz 18 mēnešiem, juriskonsultu uz 12 
mēnešiem un vecāko grāmatvedi uz 18 mēnešiem. 

Projekta tiešā mērķa grupa ir Latgales plānošanas reģions: 
- piesaistītie speciālisti, kuriem tiks nodrošinātas darba vietas Latgales plānošanas reģionā; 
- Latgales plānošanas reģiona darbinieki, kuriem būs iespēja celt savu darba efektivitāti un 

produktivitāti, izmantojot piesaistīto speciālistu darba rezultātus, tādējādi kopējiem 
spēkiem būtiski uzlabojot Latgales plānošanas reģiona administrācijas darbu. 

Projekta netiešā mērķa grupa ir Latgales reģiona pašvaldību darbinieki, uzņēmēji, izglītības 
iestāžu darbinieki, veselības un sociālās aprūpes iestāžu darbinieki, kultūras u.c. iestāžu darbinieki 
un to pakalpojumu saņēmēji, uz kuriem tiks vērsti izstrādātie un ieviestie Latgales plānošanas 
reģiona projekti.  

Projekta aktivit ātes: 
1. Speciālistu piesaiste Latgales plānošanas reģiona kompetences nodrošināšanai un 

administratīvās kapacitātes paaugstināšanai; 
2. Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un komunikācijas pasākumi.  

Rezultāti: 
1. Piesaistīti 4 Latgales plānošanas reģionam nepieciešamie speciālisti; 
2. Nodrošināta projekta publicitāte.  

Projekta periods: 20 mēneši (provizoriski sākot no 2010. gada novembra). 
Projekta ilgtspēja:  visiem 4 piesaistītajiem speciālistiem pēc projekta beigām tiks nodrošinātas 

darba vietas Latgales plānošanas reģionā vēl vismaz 1 gadu. 
 


