Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai

Lubānas novada pašvaldība īsteno projektu „Speciālistu piesaiste Lubānas novada
pašvaldībai” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/092/007), kura rezultātā tiks piesaistīti trīs speciālisti
ar augstāko izglītību: sociālais darbinieks, psihologs un juriskonsults.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 18494.40. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 18494.40.
Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekts tiek īstenots no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.
28.02.2011.

Ir veiktas izmaiņas vienošanās Lubānas novada pašvaldības īstenotajā projektā„Speciālistu
piesaiste Lubānas novada pašvaldībai” (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/092/007). Projektā tiek
piesaistīts viens speciālists ar augstāko izglītību - juriskonsults.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 13133.76. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 13133.76.
Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Projekts tiek īstenots no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība"
1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros.
18.01.2012.

Lubānas novada pašvaldība īsteno ESF projektu "Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai".
Projekta īstenošanas laiks līdz 2012. gada 31. decembrim, mērķis – piesaistīt kvalificētu speciālistu
darbam pašvaldībā, uzlabot pašvaldības administratīvo kapacitāti. Ar 2011. gada 1. janvāri darbu
pašvaldībā uzsāk jurists Andris Kļaviņš. Īsa saruna ar jauno speciālistu.
Cik liela tev bija jurista darba prakse līdz sāki strādāt Lubānas novada pašvaldībā?

– Jurista darba pieredze man bija 4 gadi, strādāju Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā.
Darbu tur uzsāku, kad vēl mācījos 2. kursā Latvijas Universitātē, uzsāku kā jurista palīgs. Manā
pārziņā bija jautājumi par publiskajiem iepirkumiem, līgumiem, slimnīcas nekustamā īpašuma nomu
u.c.
Kā bija – strādāt un mācīties?
– Bija samērā sarežģīti savienot abas lietas, taču es guvu pieredzi, labāk izpratu mācību teoriju, to
pielietojot praksē.
Pašlaik tev palīgu nav, vai ir grūti vienam strādāt par juristu?
– Tieku ar darbu galā. Protams, komandā strādāt vieglāk, var izrunāt jautājumus, diskutēt, katram ir
savs viedoklis. Likums ir viens, tikai likuma interpretācija dažāda. Visus likumus nekad nevar pārzināt,
tāpēc vienmēr savā darbā esmu meklējumu, izziņas procesā. Tā tas ir jebkuram juristam. Pašvaldības
jurista darbs ir vienmēr saistīts ar meklējumiem. Tiesu prakse un normatīvie akti, juridiskā literatūra
jālasa patstāvīgi, vienmēr jāmācās.
Kādus jautājumus tu risini Lubānas novada pašvaldībā?
– Iedzīvotājiem redzamākie – saistošo noteikumu izstrāde. Visvairāk darba bija pie sabiedriskās
kārtības noteikumu izstrādāšanas. Dažādu veidu līgumi, sarakste ar ministrijām, līgumu saskaņošana
ministrijās, juridiskās konsultācijas pašvaldības institūcijām, nodrošināt pašvaldības pārstāvniecību
tiesvedības procesos. Dažādu administratīvo lietu izskatīšana, lēmumu projektu sagatavošana
komisijām un domes sēdēm, brīdinoša rakstura vēstuļu sagatavošana, lēmumu projekti par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu u.c.
Citiem vārdiem sakot, darba ir ļoti daudz...
– Jā, pietiekami.
Jārisina sarežģīti jautājumi, konfliktsituācijas un ikdienas jautājumi...
– Dažādi. Kas gan ir vienkāršs ikdienas jautājums? Ikvienā ikdienas jautājumā slēpjas sava sarežģītība,
ikvienā ir jāiedziļinās, jāizprot. Ir arī jārisina konfliktsituācijas.
Kuri šķiet sarežģītākie jautājumi?
– Jautājumi, kuru regulējums normatīvajos aktos ir pretrunīgs. Laikietilpīgākie ir dažādu normatīvo
aktu izstrādes jautājumi, tās lietas, kas jāsaskaņo ministrijās. Tur arī strādā ierēdņi, katram no viņiem
ir sava normatīvo aktu un risināmās situācijas interpretācija, prasības.
Man liekas, ka jurista darbs ir vairāk saistīts ar konfliktsituāciju risināšanu?
– Tas ir atkarīgs no tā, kādu darbu un kādā nozarē jurists strādā. Darbu apjoms ir ļoti plašs.
Krimināltiesības, civiltiesības... pašvaldībā vairāk ir administratīvās tiesības, atsevišķos gadījumos arī
civiltiesības. Galvenais ir panākt normatīvajiem aktiem atbilstošu risinājumu, labi, ja konflikta gadījumā
abas puses rezultātā ir samierinātas.
Kas tevi piesaista jurista darbā?
– Man patīk domāt. Katra diena ir savādāka, nav laika ieslīgt rutīnā. Katru jautājumu risinot ir jūtama
attīstība. Dažreiz gribas kaut ko padarīt tīri mehāniski, bet, kad sāc vienveidīgu darbu veikt ilgāku
laiku, gribas kaut ko citu, domāt, meklēt risinājumus, just attīstību.
Vai jau no bērnības domāji kļūt par juristu?
– Bērnībā plānoju kļūt par fotogrāfu – vectēva ietekme. Viņš bija fotogrāfs. Pēc vidusskolas zināju, ka
jāizlemj. Zināju, ka tās nebūs eksaktās zinātnes. Skolā man interesēja un padevās mācību priekšmets
– tiesību zinātnes. Tā es izlēmu par labu jurisprudencei, iestājos Latvijas Universitātē. Izturēju lielu
konkursu.
Ko tu varētu novēlēt nākamajiem juristiem?
– Būtu iepriekš jāpainteresējas par to, ko jurists dara, kas ir normatīvie akti, kā tie pielietojami. Un ja
šī lieta interesē, tad var stāties juridiskajā fakultātē. Labi jāmācās latviešu valoda, citas valodas.
Cilvēkam jābūt vispusīgam, intelektuāli attīstītam, jāinteresējas par daudzām lietām (mūziku, mākslu,
literatūru u.c.), jāprot loģiski domāt, mācīties tā, lai mācību vielu izprastu, nevis iekaltu. Stājoties
Latvijas Universitātē, iestājeksāmenos jautājumu loks bija ļoti plašs – par dažādām nozarēm, prasīja
loģisku domāšanu.

Ar Andri Kļaviņu sarunājās Ligita Pētersone
20.01.2012.

Lubānas novada pašvaldībā turpinās Eiropas sociālā fonda projekta "Speciālistu piesaiste Lubānas
novada pašvaldībai" realizācija, kura ietvaros Lubānas novada pašvaldība darbā pieņēma juriskonsultu
Andri Kļaviņu.
Andris Kļaviņš atklāj, ka darbs Lubānas novada pašvaldībā ir daudzveidīgs, sadarbība izveidojusies
veiksmīga. Jurista darba specifika pašvaldībā – plaša klāsta juridisko jautājumu risināšana un
dokumentu izstrāde.
– Mans darbs ir saistīts ar dažādu līgumu izstrādi, pašvaldības iestāžu, uzņēmumu darbinieku
konsultēšanu, iekšējo normatīvo aktu, domes lēmumu projektu izstrādi. Pārstāvu pašvaldību
tiesvedībās, – stāsta jurists. – Sadarbība noris arī ar domes komitejām, tieku iesaistīts pašvaldības
izveidotajās komisijās, piemēram, sagatavoju administratīvo aktu projektus administratīvo pārkāpumu
komisijai. Manā pārziņā ir arī pašvaldības kompetencē ietilpstošo saistošo noteikumu izstrāde.
Jāatzīmē, ka pašvaldības saistošie noteikumi tieši ietekmē Lubānas novada iedzīvotājus. Esmu
izstrādājis jau esošo noteikumu grozījumus, kā arī izveidojis pilnīgi jaunus, piemēram, "Par Lubānas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā". Darbs ir daudzveidīgs, interesants un
atbildīgs, – stāstījumu nobeidz Andris Kļaviņš. Projekta darbības laiks jaunā speciālista piesaistei
Lubānas novada pašvaldībai ir no 2011.g. 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Pēc projekta
pabeigšanas pašvaldībai jaunajam speciālistam jānodrošina darbs vēl vismaz 6 mēnešus.
Ligita Pētersone
12.11.2012.

