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

ietvaros 1. atlases kārtā apstiprināts projekts 
 

Finansējuma saņēmējs Zilupes novada pašvaldība 
Juridiskā adrese Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV - 5722 

Projekta nosaukums Savu rītdienu veidosim šodien 
Projekta numurs 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/070 

Projektā iesaistītie partneri NAV 
Plānošanas 

reģions 
Latgales plānošanas reģions 

Projekta īstenošanas 
vieta 

Adrese Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV - 5722 

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 

Zilupes novada pašvaldība atbild par likumā 
,,Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju 
veikšanu sava novada teritorijā, t.sk. par 
sociālās palīdzības sniegšanu. Pašvaldība veido 
sociālās dzīves vidi savā administratīvajā 
teritorijā. Šīs kompleksās attiecības jāraksturo 
kā attiecības ar sabiedrību. Pašvaldība caur 
Sociālo dienestu sniedz palīdzību Zilupes novada 
iedzīvotājiem. Plašākā nozīmē pašvaldība ir 
kopiena. Kopienai ir nepieciešami dažādi 
alternatīvie sociālie pakalpojumi. Zilupes novadā 
ir vērojams šis sociālās palīdzības un 
pakalpojumu trūkums, jo Sociālajā dienestā ir 
nepietiekams kvalificētu speciālistu skaits un 
citu alternatīvo pakalpojumu veidu Zilupes 
novadā nav.  
Projekta mērķis ir piesaistīt 2 speciālistus Zilupes 
novada pašvaldībai, tādejādi paaugstinot Zilupes 
novada pašvaldības administratīvo kapacitāti 
sociālajā jomā, kas ļaus sniegt aptuveni 250 
sociālā dienesta klientiem kvalificētu un 
savlaicīgu sociālā darbinieka palīdzību, 
nodrošinot Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteikto prasību izpildi, un ļaus 
īstenot aptuveni 5 projekti pieredzējuša projekta 



vadītāja vadībā, attīstot alternatīvās aprūpes 
pakalpojumus Zilupes novadā. Mērķa 
sasniegšanai tiks veikta speciālistu apmācība, 
speciālistu piesaiste un publikācijas pasākumi, 
kā rezultātā: 1 sociālā darba speciālists 
paaugstinās kvalifikāciju, apmeklējot kursus un 
iegūs sertifikātu; tiks noslēgs darba līgumi ar 
sociālo darbinieku un ar projekta vadītāju 
Ņemot vērā pašreizējo situāciju sociālā dienesta 
250 klienti saņems kvalificēta speciālista 
palīdzību. Klientu skaits var mainīties, ja 
mainīsies situācija valstī vai citi klientu skaitu 
ietekmējošie faktori. Tiek plānots novadīt 5 
projektus, bet arī šis skaitlis ir ņemts, izejot no 
pašreizējās situācijas novadā.  
Projekts tiks īstenots no 01.01.2011. līdz 
31.12.2012. Zilupes novada teritorijā. 

 


