
 
1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem" 
ietvaros 1. atlases kārtā apstiprināts projekts 

 

Finansējuma saņēmējs Amatas novada pašvaldība 
Juridiskā adrese "Ausmas" Drabešu pagasts, Amatas novads 

Projekta nosaukums 
Projektu koordinatora piesaiste Amatas 
novada pašvaldības teritorijas attīstības 
un nekustamā īpašuma nodaļā 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/011 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Kurzemes plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese 

Amatas novada pašvaldības administratīvā 
teritorija 

Projekta apstiprināšanas datums 25.10.2010 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

18 500,00  

Publiskais 
finansējums 

18 500,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

18 500,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 24 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projekta ietvaros Amatas novada pašvaldība 
konkursa kārtībā piesaistījusi vienu speciālistu - 
Projektu koordinatoru.  
Piesaistītais speciālists darbosies Amatas novada 
pašvaldības Teritorijas attīstības un nekustamā 
īpašuma nodaļā. Piesaistītais speciālists ir ar 
atbilstošu izglītību un pieredzi projektu vadībā. 
Projektu koordinators līdz 2011.gada 1.janvārim 
strādās uz pusslodzi, pēc 2011.gada 1.janvāra 
uz pilnu darba slodzi.  
Projektu koordinators darba attiecības uzsāk 
2010.gada 2.augustā un projekta ietvaros tās 
ilgst līdz 2012.gada 31.jūlijam. Darba līgums ar 
projektu koordinatoru noslēgts uz nenoteiktu 
laiku. Projektu koordinatoram darba vietas 
nodrošināšanai paredzēts nomāt datoru. 
Projekta ietvaros paredzēti arī publicitātes 
pasākumi. Kopumā viena publikācijas presē 
vietējā laikrakstā „Amatas Avīze”. Tiks izvietota 
informācija arī mājaslapā 
www.amatasnovads.lv. Amatas novada 
administratīvās ēkas telpā („Ausmas”, Drabešu 
pagasts, Amatas novads), tiks izvietos 
informatīvais plakāts.  
Projekta koordinatora piesaiste ir nepieciešama, 



lai novērstu turpmāku nekvalitatīvu projektu 
iesniegšanu finansu atbalsta institūcijās, kā 
rezultātā tiek saņemti projektu atteikumi. Ar 
piesaistītā speciālista palīdzību paredzēts 
sagatavot projektu uzskaitei speciāli izveidotu 
datu bāzi, nodrošinot iepriekš iesniegto projektu 
pilnvērtīgu analītisko skatījumu, kā arī nākotnes 
projektu identificēšanu, pamatojoties uz reāliem 
un pamatotiem izstrādātiem investīciju plāniem. 
Projekta ietvaros piesaistītā speciālista 
ieguldījums, izvērtējot un identificējot 
nepieciešamās projektu idejas, ļaus realizēt 
pašvaldības politiku jautājumus, kas saistīti ar 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu, 
kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, kultūrvides un tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu, sociālās vides 
saglabāšanu un nodrošināšanu, saimnieciskās 
darbības sekmēšanu un citiem jautājumiem, kuri 
atbilstoši likumdošanai ir definējami kā 
pašvaldības autonomo funkciju jautājumi. 

 


