Apstiprināts projekts „Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana
”Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/082.
Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem” ietvaros.
Projekta mērķis ir stiprināt Apes novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot
kvalitatīvus speciālistus teritorijas attīstības plānošanai un informatīvās sistēmas izveides
nodrošināšanai, kas uzlabos pašvaldības funkciju izpildes kvalitāti, pieejamību sabiedrībai un
mērķtiecīgi veidos pozitīvu vidi attīstības veicināšanai.
Apes novada dome projekta ietvaros, plāno piesaistīt speciālistus, atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.523, 2.pielikumam – informatīvo sistēmu projektētājs (kods
profesiju klasifikatorā 2513 02) un projekta vadītājs (kods profesiju klasifikatorā 2422 01).
Speciālistu darba nodrošināšanai tiks nomāts aprīkojums, kas sastāvēs no diviem datoriem ar
datorprogrammām, kuras būs atbilstošas abu speciālistu darba specifikai.
Projekts tiek īstenots no 2010.gada 16.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 18 500,00.
Finansējuma sadalījums: 100% ESF finansējums.

Turpinās projekta „Apes novada attīstības kapacitātes stiprināšana” aktivitātes
Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/082.
Projekta ietvaros Apes novada dome ir piesaistījusi divus speciālistus, kas veic pašvaldības
funkciju kvalitatīvu ieviešanu un nodrošināšanu ilgtermiņā.
Piesaistītais informatīvās sistēmas projektētājs ir veicis Apes novada mājas lapas struktūras
izveidi, kā arī strādājis pie tekstuālā materiāla vākšanas, sistematizēšanas un rediģēšanas.
Šobrīd ir pieejama jauna mājas lapa http://www.apesnovads.lv, kurā atrodama aktuālā
informācija par notikumiem Apes novadā un domes administrācijas darbu. Jāsaka gan, ka
mājas lapa vēl joprojām ir izstrādes procesā, jo tā nepārtraukti tiek papildināta, uzlabota un
rediģēta.

Savukārt piesaistītais projekta vadītājs strādā pie Apes novada attīstības programmas un
Apes novada teritorijas plānojuma izstrādes. Šobrīd ir notikuši vairāki iedzīvotāju forumi,
kuros iedzīvotāji tika aicināti izteikt savus atzinumus par jau izstrādātajiem dokumentiem, un
priekšlikumus, redzējumus par nākotnes vīzijām, veikta iedzīvotāju anketēšana, notikušas
konsultācijas ar kaimiņpašvaldībām, ministriju pārstāvjiem, ir noritējusi nākotnes pilsētas
spēle, kuras laikā analizējām esošo Apes novada sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu
un attīstīšanu vietējās ekonomikas veicināšanai, kā arī notikušas vairākas darba grupas
sanāksmes. Plānots, ka pirmā sabiedriskā apspriešana abiem dokumentiem tiks organizēta
2012.gada septembrī/oktobrī.
Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas “Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem,
pilsētām un novadiem” ietvaros.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 18 500,00.
Finansējuma sadalījums: 100% ESF finansējums.

