
Esi informēts! 

 

       

Lubānas novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un 
nodarbinātība" pasākuma 1.5.2. "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" aktivitātes 1.5.2.2. "Sociālo 

partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana" apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. 
"Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektu "Esi 
informēts!" 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/085/82. 

 
Projekta īstenošanas vieta ir Lubānas novada pašvaldība. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu parakstīta 2012. gada 23. martā. Projekts ilgs līdz 2013. gada 31. janvārim. 

 
Projekta īstenošanai kopējās apstiprinātās izmaksas attiecināmās izmaksas 15030.00 LVL. 

Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Aktivitāti 
administrē Sabiedrības integrācijas fonds. 

Projekta mērķis ir pilnveidot Lubānas novada pašvaldības darbinieku zināšanas un iemaņas ES 

fondu līdzfinansēto projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā. 
 

Apmācībās iesaistīti 32 pašvaldību darbinieki, kuri papildinās savas zināšanas apmācību kursā par: 

 projekta sagatavošana (31 stunda); 

 projekta ietvaros organizētie Publiskie iepirkumi (18 stundas); 

 projekta īstenošana (57 stundas); 

 grāmatvedības uzskaites nodrošināšana (47 stundas). 

Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 
28.03.2012. 

 

 

       

Ir noslēdzies iepirkums un 28. jūnijā noslēgts līgums par apmācību cikla organizēšanu un 

nodrošināšanu Lubānas novada pašvaldības darbiniekiem ESF projekta "Esi 
informēts!" (1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/085/82) ietvaros. Pašvaldības darbinieku apmācības 

organizēs un veiks SIA "Firma L4". Noslēgtā līguma kopējā summa 11161.00 LVL (bez PVN). 
 

Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 

02.07.2012. 



 

 

       

ESF finansētā projekta "Esi informēts!" ietvaros SIA "Firma L4" 25. septembrī uzsāk Lubānas novada 

pašvaldības darbinieku apmācības kursā "Projekta pieteikuma sagatavošanas - projekta idejas 
formulēšana, sadarbības partneru piesaiste, risku identificēšana." 

Datums Tēma Kurss Lektors 

25. un 26. 
septembris 

Projekta 
sagatavošana 

Projekta pieteikuma sagatavošanas - 

projekta idejas formulēšana, sadarbības 
partneru piesaiste, risku identificēšana 
(teorētiskās un praktiskās nodarbības)  

Inese 
Vaivare 

3. un 4. 
oktobris 

  
ES un citu ārvalstu finansējuma apguves 
projektu pieteikumu sagatavošana 
(teorētiskās un praktiskās nodarbības)  

Inese 
Vaivare 

18. oktobris 
Projekta ietvaros 
organizētie 
publiskie iepirkumi 

Iepirkumu procedūras izvēle un 
piemērošana (teorētiskās un praktiskās 
nodarbības)  

Sanita 
Kaire 

19. oktobris   
Iepirkuma tehniskās specifikācijas 
izstrāde (teorētiskās un praktiskās 
nodarbības)  

Sanita 
Kaire 

19. oktobris   
Iepirkuma piedāvājumu izvērtēšana 
(teorētiskās un praktiskās nodarbības)  

Sanita 
Kaire 

1. novembris Projekta īstenošana 
Projekta ieviešanas loģiskā secība 
(1.daļa) 

Inese 
Vaivare 

1. un 2. 
novembris 

  
Projekta vadība ( t.sk praktiskās 
nodarbības)  

Inese 
Vaivare 

14. un 15. 
novembris 

  

Apstiprināto ES un citu ārvalstu 
līdzfinansēto projektu ieviešanas gaita un 
nosacījumu izpilde (teorētiskās un 
praktiskās nodarbības)  

Inese 
Vaivare 

22. 
novembris 

  
Projekta ieviešanas loģiskā secība 
(2.daļa) 

Linda 
Mikiško 

22. un 23. 
novembris 

  
Projekta dokumentu nomenklatūra, 
noformēšana un aprite. ES publicitātes 
vadlīniju nosacījumi  

Linda 
Mikiško 

15. un 30. 
novembris 

  
Projektu publicitātes un prezentācijas 
māksla  

Inese 
Vaivare 

 

 
Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti 

administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 
24.09.2012. 
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Vairākus mēnešus 32 Lubānas novada 

pašvaldības iestāžu, bibliotēku, pagasta 
pārvalžu un izglītības iestāžu darbinieki 

apmeklēja apmācības par projektu 

sagatavošanu, iepirkumu organizēšanu un 
projektu ieviešanu, paaugstinot savas 

zināšanas un prasmes, lai varētu uzsākt 
aktīvu darbību finansējuma piesaistei 

Lubānas novada attīstībai. 
 

Lektore Inese Vaivare no SIA "Firma L4" 

atzīmē, ka pārsteidzoša ir Lubānas novada 
darbinieku zinātkāre un gatavība darboties, 

īstenot savas idejas, laužot stereotipus par 
pamestiem un vientuļiem lauku reģioniem. 

 

Lubānas novada apmācībās tika izstrādātas arī vairākas konkrētas projektu idejas, kas sekmētu vietējo 
problēmu risināšanu un novada attīstību – graustu pārvēršana par aktivitāšu centriem, iedzīvotāju 

līdzdalības paaugstināšana pašvaldības organizētos pasākumos, jauniešu vietājās nodarbinātības 
paaugstināšana, jauno ģimeņu atbalsts un citas. 

 
Paši dalībnieki apmācības vērtēja kā noderīgas 

un interesantas, un – būtiskākais – 

iedvesmojošas turpmākiem darbiem projektos. 
 

Ņemot vērā, ka šobrīd pastāv iespējas 
līdzdarboties nākamā ES struktūrfondu perioda 

plānošanā un arī pieteikties finansējuma 

iegūšanai esošos finanšu instrumentos, 
apmācībās izstrādātajām un citām dalībnieku 

idejām ir iespēja pārvērsties inovatīvos un 
efektīvos projektos. 

 

Jau decembrī turpināsies 2.moduļa apmācības, 
kurā piedalīsies 10 dalībnieki. Šajā modulī tiks 

padziļināti apskatītas tādas tēmas kā Eiropas 
Savienības finansēto projektu izdevumu uzskaite, finanšu ekonomiskā analīze u.c. projektu 

sagatavošanā un realizācijā nozīmīgi jautājumi. 
 

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot Lubānas novada pašvaldības iestāžu darbinieku prasmes un 

iemaņas projekta idejas formulēšanā, atbilstoša fonda sameklēšanā un prasībām atbilstoša projekta 
pieteikuma sagatavošanā un kvalitatīvā projektu īstenošanā, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu 

pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanā un 
ieviešanā. 

 

Apmācību īstenošanu nodrošina SIA "Firma L4" Apmācības tiek finansētas programmas "Cilvēkresursi 
un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes 



stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/085 "Esi informēts!" ietvaros. Projektu 100% finansē Eiropas Savienība 
ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar 

Sabiedrības integrācijas fondu.  
 

17.12.2012. 

 

 

Kopš pagājušā gada septembra 32 Lubānas novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki piedalījās 
apmācībās un paaugstināja savas prasmes apmācību cikla Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/085 "Esi informēts!" ietvaros, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu 
Lubānas novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un attīstītu un pilnveidotu 

pašvaldības darbinieku prasmes un iemaņas projekta idejas formulēšanā, atbilstoša fonda 
sameklēšanā un prasībām atbilstoša projekta pieteikuma sagatavošanā un kvalitatīvā projektu 

īstenošanā. Šī gada janvārī noslēdzās šis apmācību cikls ar semināriem par Eiropas Savienības 
finansēto projektu finanšu plānošanu un grāmatvedības uzskaites nodrošināšanu, kuros piedalījās 

desmit no 32 apmācību dalībniekiem. Apmācību pēdējā posmā, kas notika 2012.gada decembrī – 
2013.gada janvārī desmit pašvaldības darbinieki apguva tādas tēmas kā Eiropas Savienības 

projektu finanšu, alternatīvu un ekonomiskā analīze, finanšu plānošana, Eiropas 

Savienības finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaite grāmatvedībā, ilgtermiņa līgumi 
un īstermiņa projektu uzskaite finanšu grāmatvedībā un nodokļu riski.  

 
Projekta mērķis bija panākt aktīvāku un kvalitatīvu Lubānas novada pašvaldības līdzdalību Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanā. Šis mērķis tika sasniegts, un jau apmācību laikā tik sagatavoti projektu 
pieteikumi jaunu ideju realizācijai. Tāpat apmācību dalībnieki atzīmē, ka esošo projektu finanšu 

uzskaitē un plānošanā iegūtās zināšanas būs ļoti noderīgas. Iepriekš pašvaldības darbinieki ir 
saskārušies ar atšķirībām grāmatvedības dokumentācijas vešanā dažādu ES fondu projektu 

īstenošanā. Līdz ar to ir nepieciešama arī grāmatvedības uzskaites vešanā iesaistīto apmācība, lai 
nodrošinātu atbilstoši prasībām izdevumu uzskaiti un garantiju izdevumu attiecināšanai. 

 

Lai nodrošinātu aktīvu pašvaldības līdzdalību, nepieciešama informācijas pieejamība par iespējām un 
projektu konkursiem, savukārt, lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību, nepieciešams attīstīt 

un pilnveidot pašvaldības darbinieku prasmes un iemaņas projekta idejas formulēšanā, atbilstoša 
fonda sameklēšanā un prasībām atbilstoša projekta pieteikuma sagatavošanā un kvalitatīvā projektu 

īstenošanā. Veicot pašvaldības darbinieku vienlīdzīgu un kopīgu izglītošanu, tiek veicināta un 

paaugstināta pašvaldības darbinieku izpratne par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu. Tāpat tiek veicināta arī 

pašvaldības teritorijā esošo iedzīvotāju izpratne par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu un esošajām iespējām. 

 

Vienlaikus veicot dažādas nozares (pedagogi, kultūras darbinieki, pašvaldības administrācija u.c.) 
pašvaldību darbinieku apmācības, pašvaldības attīstības veicināšanai tiks efektīvi izmantoti pašvaldībā 

esošie cilvēkresursi. 
 

Īpaši jāatzīmē, ka apmācībās piedalījās arī pedagogi un kultūras darbinieki, tādejādi tiek veidots lielāks 
potenciāls kultūras un izglītības projektu attīstībai. 

 

Projekta noslēgumā tika veikta arī tā kvalitātes novērtēšana ar mērķi izprast, kādu efektu apmācību 
dalībnieki ieguvuši no projekta, vai ir iegūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, vai ir sasniegti 

projekta mērķi. 
 



Projekts tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 

pasākuma 1.5.2. "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" aktivitātes 1.5.2.2. "Sociālo partneru, 

nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana" apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. "Atbalsts 
pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanai" projektu 
Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/085 "Esi informēts!". Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar 

Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar 

Sabiedrības integrācijas fondu. 

01.02.2013. 


