
         IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ                     

 

Projekts 

„Speciālistu piesaiste Ozolnieku novada pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanai” 

Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/086/076 

 

2010.gada 16.novembrī parakstīta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta 

īstenošanu. Projekta mērķis - piesaistot kvalificētus speciālistus – finansistu un būvinženieri - 

paaugstināt Ozolnieku novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, tādējādi veicinot efektīvu 

pašvaldības saimniecisko un finansiālo darbību. Projekts tiek īstenots no 2010.gada 22.jūlja līdz 

2012.gada 31.martam, projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 000 LVL, kas ir 100% Eiropas 

sociālā fonda (ESF) finansējums.  

Projekta ietvaros novada pašvaldībā paredzēts piesaistīt divus kvalificētus speciālistus – būvinženieri 

(prof.kods 2142 01) un finansistu (prof.kods 2412 01). Būvinženieris pašvaldībā strādā no 2010.gada 

22.jūlija, paredzēts, ka finansists darbu uzsāks ar 2011.gada 1.janvāri. Projektā piesaistīto speciālistu 

darba pienākumi: 

Būvinženieris: 

- Izskatīt pašvaldības būvprojektu tehnisko dokumentāciju un sagatavot priekšlikumus 

saskaņošanai; 

- Kontrolēt pašvaldības būvobjektu īstenošanā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu 

veikšanas kārtību; 

- Kontrolēt  pašvaldības projektu realizācijas gaitu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem; 

- Pārbaudīt būvprojekta ekonomiskās daļas atbilstību tehniskajam projektam; 

- Piedalīties ar būvprojektēšanu un būvniecību saistīto iepirkumu nolikumu tehnisko specifikāciju 

izstrādāšanā; 

- Piedalīties pašvaldības objektu projektēšanas gaitā piedāvāto konstruktīvo risinājumu 

izvērtēšanā;  

- Sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām būvniecības jautājumos,  u.c. 

Finansista piesaistei tiks izsludināts konkurss. 
Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze: augstākā izglītība finansēs vai 

ekonomikā, 3 gadu darba pieredze finanšu jomā. 

Darba pienākumi un uzdevumi: 

- veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; 

- kontrolēt finanšu sadali un izlietojumu; 

- sagatavot pašvaldības gada budžeta projektu; 

- vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu pašvaldībā; 

- piedalīties stratēģijas veidošanā, pašvaldības darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu 

resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; 

- pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; 

- pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt un konsultēt par šiem 

jautājumiem; 

- izstrādāt stratēģijas un plānus, kuru mērķis ir panākt klientu apmierinātību un efektīvi izmantojot 

organizācijas resursus; 

- pētīt un analizēt finanšu avotus dažādu efektīvākai pašvaldības projektu īstenošanai, u.c. 

Piesaistot šos speciālistus, tiks līdzsvarots pašvaldības darbinieku darba apjoms un pienākumu  

sadalījums, kā rezultātā tiks veicināta pašvaldības autonomo funkciju izpilde un novada plānošanas 

dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšana.  



Projekta īstenošanas gaita 

 

02.02.2011 

 

2010.gada decembrī tika izsludināts konkurss uz finansista amatu pašvaldībā. Uz vakanci pieteicās 6 

pretendenti, to  atbilstību izstrādātajam konkursa nolikumam vērtēja izveidotā komisija – pašvaldības 

izpilddirektors,  galvenā grāmatvede un domes deputāts, Attīstības un tautsaimniecības komitejas 

priekšsēdētājs. Pēc atbilstības izvērtējuma un individuālām pārrunām ar pretendentiem, darba 

līgums tika noslēgts ar Jūliju Dimanti-Arumu, kura  darbu uzsāka 10.01.2011. 

 

 

07.07.2011 

 

Ir pagājis gandrīz gads, kopš projekta īstenošanas uzsākšanas. Uz šo brīdi pašvaldībā strādā 2 projekta 

ietvaros piesaistītie speciālisti – būvinženieris un finansiste, kuri sekmīgi veic tiem uzticētos darba 

pienākumus atbilstoši projektā plānotajam. Būvinženiera pienākumos ietilpst izskatīt iesniegtās 

tehniskās dokumentācijas, piedalīties ar būvprojektēšanu un būvniecību saistīto iepirkumu nolikumu 

tehnisko specifikāciju izstrādāšanā, un pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā, kā arī kontrolēt  

pašvaldības projektu realizācijas gaitu atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Finansiste, uzsākot darbu 

pašvaldībā šā gada janvārī, veica 2010.gada budžeta izpildes analīzi, piedalījās 2011.gada budžeta 

izdevumu daļas sastādīšanā, turpmāk veica pašvaldības budžeta izpildes kontroli un analīzi, 

pašvaldības un tās struktūrvienību  saimnieciskās darbības analīzes dažādos aspektos, ar mērķi noteikt 

optimālākos risinājumus. Jau šobrīd var apgalvot, ka abu speciālistu darbs būtiski paaugstinājis 

pašvaldības administratīvo kapacitāti, tādējādi veicinot efektīvu pašvaldības saimniecisko un 

finansiālo darbību. 

 

12.04.2012 

 

Šī gada janvārī noslēdzās 18 mēnešu periods, kurā no projekta līdzekļiem tika finansēts atalgojums 

būvinženierim, kurš tagad darbu pašvaldībā turpinās par budžeta līdzekļiem. Finansista atalgojums no 

projekta līdzekļiem tika plānots uz 12 mēnešiem. Sakarā ar finansistes došanos grūtniecības un bērna 

kopšanas atvaļinājumā, uz viņas prombūtnes laiku, šo amatu pašvaldībā no š.g.2.aprīļa pildīs 

Raimonds Rudko. 

 

10.09.2012 

 

Septembra mēnesī ir noslēgusies projekta īstenošana. Vērtējot projekta rezultātus, var teikt, ka 

sasniegts projektā izvirzītais mērķis – paaugstināta pašvaldības administratīvā kapacitāte – 

piesaistot 2 kvalificētus speciālistus (būvinženieri un finansistu), ir līdzsvaroti pašvaldības 

darbinieku darba apjomu un pienākumu sadalījums, kas veicina efektīvāku finansiālo un 

saimniecisko darbību un līdz ar to kvalitatīvāku pašvaldībām noteikto funkciju izpildi. Abi 

speciālisti turpinās darbu pašvaldībā. 
 


