
 
 
 
Nīcas novada domē darbu uzsāk trīs jauni speciālisti 

 
Eiropas Sociālā fonda finansēta projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas 

novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai” Nr. 
1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098 ietvaros pašvaldības administrācijā darbā uz 
noteiktu laiku pieņemti trīs jauni speciālisti. 

Projektu vadītāja Laura Pakule - Krūče un teritorijas plānotāja Evita Kalēja 
pilnas slodzes darbu uzsākušas novembra sākumā, un viņu darba līgumi ir 
noslēgti uz 18 mēnešiem. Finanšu ekonomiste Sandra Laimiņa pusslodzes 
darba līguma izpildi uz 27 mēnešiem uzsāks decembrī. 

Speciālistes darbā pieņemtas konkursa kārtībā, izvērtēšanu veica īpaši 
izveidota komisija, kas, vadoties pēc projekta programmā noteiktajām 
prasībām, izvērtēja iesniegumos un intervijās iegūto informāciju un noteica 
vakancēm atbilstošākos pretendentus. 

Eiropas Sociālais fonds pilnā apmērā finansē speciālistu atalgojumu un 
datoraprīkojuma nomu. 
 
 
Nīcā, 2010. gada 23. novembrī 
 
 
Informāciju sagatavoja 
Ligita Reinfelde, projekta vadītājas asistente 
tālr. 63489500, 26602519 
e-pasts: ligita.reinfelde@nica.lv 
 
 



 

20.07.2011. 

Ligita Reinfelde, projekta asistente 

 

JAUNAJIEM SPECIĀLISTIEM DARBA NETRŪKST 

Kopš 2010. gada novembra Nīcas novada domē Eiropas Sociālā fonda atbalstīta 
projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes 
stiprināšanai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098 ietvaros strādā trīs speciālisti - 
projektu vadītāja Laura – Pakule Krūče, teritorijas plānotāja Evita Kalēja un finanšu 
ekonomiste Sandra Laimiņa.  

 Šīs trīs štata vietas ir jūtams pašvaldības administrācijas kapacitātes 
papildinājums. Pirmajos darbības astoņos mēnešos jaunās speciālistes veikušas 
nozīmīgus darbus. 

Projektu vadītāja vada divus ieviešanas fāzē esošus projektus – sociālās mājas 
„Ārītes” rekonstrukciju un tautastērpu iegādi pašvaldības kolektīviem, ir sagatavoti 
iesniegšanai divi projektu iesniegumi Leader programmā un šobrīd tiek kārtotas 
formalitātes šo projektu apstiprināšanas nosacījumu izpildei, ir veikti projekta 
ieviešanas asistenta pienākumi Latvijas –Lietuvas velotūrisma attīstības pārrobežu 
projektā, ir sagatavoti un iesniegti divi jauni partnerības projektu iesniegumi Latvijas–
Lietuvas pārrobežu programmā, kā arī jaunā projektu vadītāja ir iesaistīta sporta 
halles tehniskā projekta izstrādes darba grupā. 

Teritorijas plānotāja līdztekus ikdienas pienākumiem veikusi padziļinātu abu 
pagastu teritorijas plānojumu izpēti un sagatavojusi priekšlikumus jaunajam novada 
teritorijas plānojumam; ir uzsākts un tiek sistemātiski turpināts grafisko materiālu 
sagatavošanas darbs; ir uzsākta vietējās nozīmes ģeodēzisko punktu datu bāzes 
izveide. 

Finanšu ekonomiste ir sagatavojusi 2011. gada budžeta plānu un turpina kontrolēt 
budžeta faktisko izpildi, ir veikusi pašvaldības nodrošināto pakalpojumu tarifu izstrādi, 
ir izstrādājusi projektu finanšu plūsmas grafiku un saistību grafiku aizņēmumu 
plānošanai. 

Eiropas Sociālais fonds pilnā apmērā finansē speciālistu atalgojumu un 
datoraprīkojuma nomu. 
 

 
http://www.nica.lv/pasvaldiba/projekti/ 



 

07.05.2012. 

Ligita Reinfelde, projekta asistente 

 

JAUNIE SPECIĀLISTI PALIKS PASTĀVĪGĀ DARBĀ 

Kā jau ziņots iepriekš, kopš 2010. gada novembra Nīcas novada domē Eiropas 
Sociālā fonda atbalstīta projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības 
administrācijas kapacitātes stiprināšanai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098 
ietvaros strādā trīs speciālisti - projektu vadītāja Laura – Pakule Krūče, teritorijas 
plānotāja Evita Kalēja un finanšu ekonomiste Sandra Laimiņa. 

Šodien, 7. maijā, divām darbiniecēm – teritorijas plānotājai un projektu vadītājai - 
beidzas projektā noteiktie 6 mēneši, kad pašvaldībai bija darbavieta jāsaglabā pēc 
projektā paredzētā un apmaksātā noteiktā laika. Dome nolēmusi šīs darbinieces 
pieņemt pastāvīgā darbā uz nenoteiktu laiku, jo darāmā netrūkst un šīs darbinieces ir 
pierādījušas, ka var labi un auglīgi paveikt sev uzticētos darba pienākumus 

 Projektu vadītāja turpina strādāt pie jauniem Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
projektiem, kur ļoti svarīgas angļu valodas zināšanas un arī gatavo jaunus projektu 
iesniegumus iesniegšanai vietējās rīcības grupas „Liepājas rajona partnerība” 
organizētajos vietējās stratēģijas konkursos Lauku atbalsta programmā un Eiropas 
zivsaimniecības fondā. Teritorijas plānotājas galvenais darba pienākums pašreiz ir 
jaunā teritorijas plānojuma izstrādes organizēšana un administrēšana. 

Finanšu ekonomiste šī projekta ietvaros strādās līdz šī gada 31. augustam, vēlāk 
Nīcas novada domei jānodrošina šīs darbavietas saglabāšana vismaz turpmākos 6 
mēnešus. 

 
 
 
 

http://www.nica.lv/pasvaldiba/projekti/ 



 

 

21.08.2012. 

Ligita Reinfelde, projekta asistente 

 

Projekts tuvojas noslēgumam. 

Kā jau ziņots iepriekš, kopš 2010. gada novembra Nīcas novada domē Eiropas 
Sociālā fonda atbalstīta projekta „Speciālistu piesaiste Nīcas novada pašvaldības 
administrācijas kapacitātes stiprināšanai” Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/098 
ietvaros darbu uzsāka trīs speciālisti - projektu vadītāja Laura Pakule-Krūče, 
teritorijas plānotāja Evita Kalēja un finanšu ekonomiste Sandra Laimiņa. 

Uz šo brīdi, divas darbinieces – teritorijas plānotāja un projektu vadītāja - domē 
pieņemtas pastāvīgā darbā uz nenoteiktu laiku, jo darāmā netrūkst un šīs 
darbinieces ir pierādījušas, ka var uzticētos darba pienākumus paveikt labā darba 
kvalitātē un ar lielu atbildības sajūtu. 

 Projektu vadītāja turpina strādāt pie jauniem Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
projektiem, ir sagatavoti un iesniegti jauni projektu iesniegumi vietējās rīcības grupas 
„Liepājas rajona partnerība” organizētajā vietējās stratēģijas konkursā Lauku atbalsta 
programmā un Eiropas zivsaimniecības fondā. Teritorijas plānotājas galvenais darba 
pienākums pašreiz ir jaunā teritorijas plānojuma izstrādes organizēšana un 
administrēšana. Finanšu ekonomiste ir sagatavojusi 2012. gada budžeta plānu un 
turpina kontrolēt budžeta faktisko izpildi, ir veikusi pašvaldības nodrošināto 
pakalpojumu tarifu izstrādi, kuri pašlaik tiek izmantoti tālākai plānošanai. 

Finanšu ekonomiste šī projekta ietvaros strādās līdz šī gada 31. augustam, pēc 
tam, Nīcas novada dome nodrošinās šīs darbavietas saglabāšanu turpmākos 6 
mēnešus. 

Eiropas Sociālais fonds pilnā apmērā finansēja speciālistu atalgojumu un 
datoraprīkojuma nomu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nīcas novada mājas lapa www.nica.lv  

 

http://www.nica.lv/

