
1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem" 

ietvaros 1. atlases kārtā apstiprināts projekts 
 

Finansējuma saņēmējs Grobiņas novada Dome 
Juridiskā adrese Lielā iela 76,Grobiņa, Grobiņas novads, LV3430 

Projekta nosaukums 
Grobiņas novada pašvaldības 
administratīvās kapacitātes 
paaugstināšana 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/103 
Projektā iesaistītie partneri NAV 

Plānošanas 
reģions 

Kurzemes plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Lielā iela 76,Grobiņa, Grobiņas novads, LV3430 

Projekta apstiprināšanas datums 29.10.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

20 994,58 

Publiskais 
finansējums 

20 994,58 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

20 994,58 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 20 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Projektā plānotās darbības ir: 
1. 3 jaunu speciālistu – ekonomista, projektu 
vadītāja un eksperta tūrisma jautājumos 
piesaiste Grobiņas novada pašvaldības darbam, 
nodrošinot tos ar amatalgu un nomātu 
datortehnikas komplektu t.sk. 
programmnodrošinājumu. 
2. Projekta publicitātes pasākumu 
nodrošināšana, saskaņā ar ES un LR normatīvo 
aktu prasībām. 
Minēto speciālistu piesaiste nodrošinās 
administratīvās kapacitātes paaugstināšanos 
1994. gada 19. maija likumā „Par pašvaldībām” 
15. panta 10. punktā noteiktās pašvaldības 
autonomā funkcijas izpildē – sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu.  
Projekta rezultātā: 
- tiks izstrādāts operatīvo budžeta rādītāju 
modelis rezultātu novērtēšanai, kas ļaus analizēt 
budžeta rezultātus jebkurā laikā un nodrošināt 
efektīvu publisko pārvaldi; 
- tiks piesaistīts Eiropas Savienības fondu vai 



kāda cita ārvalstu finanšu instrumenta 
finansējums, sagatavojot un iesniedzot vismaz 1 
projekta pieteikumu; 
- tiks izstrādātas 2 vidēja termiņa (2013. – 
2019. gadam) attīstības stratēģijas – tūrisma un 
uzņēmējdarbības jomās; 
- tiks sagatavotas 2 elektroniskas datu bāzes, 
kurās tiks apkopota informācija par tūrisma 
objektiem un uzņēmumiem, kā arī Grobiņas 
novada uzņēmumiem un investīcijām 
pievilcīgajām teritorijām; 
- tiks izstrādāti vismaz 3 tūrisma maršruti, 
paredzot tajos jaunus tūrisma produktus. 
Projekta īstenošanas gaitā radītais 
multiplikatīvais efekts dos pozitīvus rezultātus 
Grobiņas novada pašvaldībai, 10240 
iedzīvotājiem un 146 uzņēmumiem ilgtermiņā – 
tiks sekmēta teritorijas līdzsvarota attīstība, 
veidojot pievilcīgu teritoriju un uzlabojot dzīves 
kvalitāti, kā rezultātā palielināsies uzņēmēju un 
iedzīvotāju skaits, kas nodrošinās pašvaldības 
budžeta ieņēmumu palielināšanos. 

 


