Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas projektu speciālistiem
29.07.2011. noslēgta vienošanās ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026 „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu
kvalifikācijas paaugstināšana”.
Projektu Alūksnes novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Gulbenes un Apes novadu
pašvaldībām no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.maijam.
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu Alūksnes, Gulbenes un Apes
novadu ES fondu līdzekļu apguvē iesaistītajiem speciālistiem.
Projekta ietvaros plānots organizēt 30 pašvaldību speciālistu apmācību, kas iesaistīti ES
fondu apguvē. Apmācībās plānots iegūt un nostiprināt zināšanas par projekta dzīves ciklu,
sākot no izstrādes uzsākšanas līdz īstenoto projektu sasniegto rezultātu izvērtēšanai, kā arī
papildināt zināšanas par komunikāciju ar sabiedrību un partneriem.
Plānots izveidot sadarbības tīklu ar kaimiņu pašvaldībām veiksmīgākai ES struktūrfondu/citu
ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu līdzekļu apguvei un kopīgi sagatavot vienu projekta
pieteikumu iesniegšanai kādā no atvērtajiem projektu konkursiem.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL.
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Speciālistu apmācību cikls noslēdzies
5. maijā noslēdzās 19 dienu apmācību cikls, kurā piedalījās Alūksnes novada
pašvaldības, Apes un Gulbenes novadu domes speciālisti. Apmācību cikls notika
Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta „ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu
kvalifikācijas paaugstināšana” (Nr.1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/026) ietvaros, kura mērķis
ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu pašvaldību darbiniekiem, kas iesaistīti
Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvē.
Apmācību cikla laikā 20 Alūksnes novada pašvaldības, 5 Gulbenes novada domes un 5
Apes novada domes speciālisti papildināja zināšanas par informācijas ieguvi, apstrādi un datu
statistisko analīzi, projektu pieteikumu izstrādi, projektu ieviešanu, projekta lietvedības
organizāciju un sabiedrības mācību un komunikāciju. Lai projekts izturētu lielo konkurenci ar
citiem projektiem par fondu līdzekļu piesaisti, tā īstenošana noritētu sekmīgi, ir nepieciešama
spēcīga projekta izstrādes un ieviešanas komanda, tāpēc apmācībās tika iekļauts dažādu
speciālistu loks, kas ikdienā saskaras ar Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu
instrumentu projektu īstenošanu. Interesanti, ka daudziem speciālistiem, kuru ikdienas darbs
ir saistīts ar projektu izstrādi un īstenošanu, šīs bija pirmās tik plašas apmācības. Apmācības
nodrošināja SIA „LatConsul”, kas bija iesaistījusi piecus lektorus, savas jomas profesionāļus,

lekciju vadīšanai. Lekciju laikā regulāri tika veikta dalībnieku aptauja par lekciju pasniegšanu
un visatzinīgāk tika novērtēti lektori Emīls Pūlmanis un Uldis Vītoliņš. Šo lektoru sagatavotās
lekcijas sniedza daudz praktiskus ieteikumus, kas uzlabos projektu izstrādes un īstenošanas
kvalitāti, tādejādi pozitīvi ietekmējot arī novadu iedzīvotājus, jo efektīvāk tiks apgūti jau
piesaistītie fondu līdzekļi, kā arī iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvākas konsultācijas
par finansējuma piesaistes iespējām pagastos. Lekciju dalībnieki ļoti atzinīgi vērtēja arī
iespēju, ka šīs apmācības notika Alūksnē un bija kopīgas trīs novadiem, kas ļāva dalīties
pieredzē ar kaimiņu novadu speciālistiem par dažādu problēmu risināšanu, ikdienas
jautājumiem un citiem ar darba specifiku saistītiem jautājumiem.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 12 841,40 LVL. 100% no Projekta finansē Eiropas
Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
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