
 
1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas 

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

 

Finansējuma saņēmējs Priekuļu novada pašvaldība 

Juridiskā adrese 
Cēsu prospekts - 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads, LV-4126 

Projekta nosaukums 
Projektu vadītāja piesaiste Priekuļu 
novada pašvaldībā 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/035 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Vidzemes plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese 

Cēsu prospekts - 5, Priekuļi, Priekuļu novads, 
LV-4126 

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 

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, 
kas paredzēts nodarbinātības sekmēšanai, 
izglītības attīstībai un sociālās atstumtības 
mazināšanai, iespējams uzlabot Priekuļu novada 
situāciju un nodrošināt pašvaldības autonomo 
funkciju. Projekta mērķis vērsts uz Priekuļu 
novada pašvaldību darbinieku, dažādās jomās 
strādājošo un deputātu kapacitātes 
paaugstināšanu. Realizējot projektu paredzēts 
piesaistīt konkursa kārtībā darbā uz pilnu slodzi 
pieņemto projektu vadītāju, paredzot šim 
nolūkam finansējumu uz 24 mēnešiem 
speciālista atalgojumam, apmācībai un 
materiālajam nodrošinājumam. 
Projekta vadītāja iesaistīšana Priekuļu novada 
pašvaldības darbā ļaus sakārtot projektu 
darbības jomu un ieviest vienotu projektu 
izstrādes koncepciju novadā, lai novērstu 
turpmāku nekvalitatīvu projektu virzību, 
sagatavotu sākuma platformu  jau esošo 
projektu analītiskam skatījumam, kā arī 
nākotnes projektu identificēšanu, pamatojoties  
uz reāliem un pamatotiem investīciju plāniem. 
Projekta vadītājs būs atbildīgs par pašvaldības 
projektu izstrādi, sniegs konsultācijas, 



nodrošinās un uzraudzīs veiksmīgu projektu 
ieviešanu, kā arī nodrošinās projektu, iepirkumu 
dokumentācijas un finanšu atskaišu savlaicīgu 
un kvalitatīvu sagatavošanu un iesniegšanu 
atbildīgās institūcijās un izstrādās investīciju 
plānu. Pašvaldībai būs iespēja veikt efektīvāku 
ārvalstu finansiālās palīdzības  un Eiropas 
Savienības fondu  līdzfinansēto projektu  
piesaisti un ieviešanu  ierobežotu finanšu 
resursu situācijā, sekot līdzi informācijai un 
maksimāli izmantot, izvērtējot savas finansiālās 
līdzdalības iespējas, piedāvātos projektos. 
Projekta rezultātā tiks atrisinātas šādas 
problēmas - tiks sekmēti Priekuļu novada 
attīstības rādītāji, būtisku lomu piešķirot jaunu 
ideju identificēšanai un projektu virzīšanai, 
pareizi piesaistot Eiropas Savienības fondu un 
citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļus, tiks 
izveidota vienota projektu izstrādes koncepcija 
novadā, , palielināsies novada iesniegto projektu 
ieviešanas un realizācijas kvalitāte, uzlabosies 
projektu vadības kvalitāte, tiks nodrošināta 
struktūrfondu ieviešanas atbilstība Eiropas 
Kopienas tiesību aktos un Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Projekta rezultātā tiks uzlabota Priekuļu novada 
situācija, piesaistot finansējumu, labiekārtota 
vide un rastas jaunas darba vietas, uzlabota 
sociālā vide.        

 


