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Zilupes novada pašvaldībā tuvojas 

noslēgumam Darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes 

„Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām 

un novadiem” projekts 

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/070 „Savu rītdienu 

veidosim šodien”. Projekta realizācija no 2011.gada 

1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošina 

papildus divu speciālistu: sociālais darbinieks un 

projektu vadītājs darbu. Rezultātā tiek paaugstināta 

pašvaldības kapacitāte. Projekta kopējais budžets 

sastāda 18 500,00 LVL. Eiropas Sociālā fonda 

finansējuma intensitāte ir 100% no projekta 

attiecināmajām izmaksām. 

Projektu vadītājs strādā pie investīciju plāna 

2014- 2020.gadam, apkopo informāciju un sniedz 

atskaites par realizētajiem projektiem. Sagatavoti un 

iesniegti  Eiropas Savienības fondos 5  projekti, kuri 

šobrīd ir realizācijā. Projekti aptver gan teritorijas 

labiekārtošanu, gan kultūru un sportu. Pašvaldības 

iestāžu vadītāji konsultējas un sadarbojas ar projektu 

vadītāju, iesniedzot savus projektus dažādos Eiropas 

Savienības fondos. 

Veicot sociālo darbu ar klientiem sociālais darbinieks 

identificē klienta (indivīda, grupas) sociālās problēmas 

un vada sociālā gadījuma risināšanas gaitu; apzina, 

mobilizē, organizē un piesaista resursus; izveido 

profesionālo komandu, nodrošina tās vadību un 

ilglaicīgu funkcionēšanu; pārstāv klienta intereses un 

tiesības citās institūcijās; analizē sociālo problēmu 

cēloņus un izstrādā priekšlikumus sociālo problēmu 

risināšanai mikro, mezo un makro līmenī; veicina 

uzlabojumus un izmaiņas kopienas un visas 

sabiedrības sociālajā attīstībā, sakārtojot kopienas un 

valsts sociālo vidi; novērtē sociālās politikas 

efektivitāti, sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību 

iedzīvotāju vajadzībām, kā arī pakalpojumu 

pieejamību sabiedrībai; veic un attīsta sociālā darba 

pētījumus, programmas un projektus; organizē un veic 

profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu sociālo 

problēmu rašanos; veic supervīziju; vada citus 

darbiniekus. 

 Sociālā darbinieka pienākumus var pildīt 

persona, kurai ir otrā līmeņa profesionālā augstākā 

vai akadēmiskā izglītība sociālā darba jomā un prasme 

strādāt ar datoru. 

Amata kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru – 2635 

01. 

 

Projekta vadītājs izstrādā projekta 

priekšlikumu; organizē un vada projekta komandu; 

veido projekta organizāciju un kultūru; nosaka 
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projekta dalībnieku lomas, izvēlas projekta 

organizācijas formu, veido projekta komandas 

dalībnieku komunikācijas struktūru; plāno projekta 

posmus, veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, 

termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, 

uzraudzību un pārplānošanu; veic projekta vides 

analīzi; plāno projekta darba apspriedes; veic projekta 

riska analīzi un koordinē dažādu interešu grupu 

intereses; seko projekta plānu izpildei, analizē 

rezultātus, izstrādā priekšlikumus, veic korekcijas 

esošajos plānos; sastāda projekta starpatskaites un gala 

atskaiti; vada projekta administrāciju un 

dokumentēšanu. 

 Projekta vadītāja pienākumus var pildīt 

persona, kurai ir augstākā izglītība, prasme strādāt ar 

datoru, vismaz vienas svešvalodas zināšanas un 

vismaz triju gadu pieredze projektu vadīšanā. 

Amata kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru – 2422 

01. 

        

 

Projekta  vadītāja:   

Jeļena  Voitkeviča  
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