LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

LĒMUMS
Dobelē
2019. gada 29. augustā

Nr.212/9

Par nolikuma “Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentu atlases
konkursa nolikums” apstiprināšanu
Ievērojot Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītājas Marutas Vaļko 2019. gada
26. augusta iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu 2019. gada 30. septembrī, saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 2014. gada
19. augusta noteikumu Nr. 496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei” 4. punktu, Dobeles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu “Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentu atlases
konkursa nolikums” (pielikumā).
2. Pilnvarot Dobeles novada domes priekšsēdētāju Andreju Spridzānu izsludināt konkursu uz
Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu un organizēt pretendentu iesniegto dokumentu
izvērtēšanu.

Domes priekšsēdētājs

A.Spridzāns

Pielikums
Dobeles novada domes
2019. gada 29. augusta
lēmumam Nr.212/9

LATVIJAS REPUBLIKA

DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv

APSTIPRINĀTS
ar Dobeles novada domes
2019.gada 29.augusta lēmumu Nr.212/9

NOLIKUMS
Dobelē
Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata
pretendentu atlases konkursa nolikums
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumu Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas)
vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei” 4.1. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Nolikums nosaka atklāta konkursa uz vakanto Dobeles novada Izglītības pārvaldes
vadītāja amatu (turpmāk – konkurss) organizēšanas un norises kārtību.
2.

Konkursa mērķis ir veicināt novada izglītības iestāžu darba kvalitāti un efektivitāti.

3. Konkursa uzdevums ir salīdzinoši novērtēt pretendentu profesionālo kompetenci, motivāciju
un atbilstību Dobeles novada Izglītības pārvaldes (turpmāk - Izglītības pārvalde) vadītāja amatam,
izvēloties atbilstošāko pretendentu.
II.
4.

Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

Prasības Izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentiem:

4.1. akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (priekšrocības
pretendentiem ar augstāko izglītību pedagoģijā);
4.2. ir vismaz piecu gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
4.3. valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un
vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā
apjomā;
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4.4. izglītības nozares normatīvo aktu pārzināšana un orientēšanās esošajā situācijā izglītības
jomā valstī.
4.5. vēlama pieredze projektu izstrādē un vadībā un informācijas tehnoloģiju pielietojuma
pārzināšana izglītības jomā.
5.

Iesniedzamie dokumenti:

5.1. pieteikums;
5.2. dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formātā;
5.3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
5.4. valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
5.5. rekomendācijas un ieteikuma vēstules, ja tādas ir;
5.6. pretendenta redzējums par Dobeles novada izglītības sistēmas attīstību tuvāko četru gadu
laikā (līdz 5000 drukātām rakstu zīmēm).
III. Konkursa organizācija un norise
6.

Konkursu organizē Dobeles novada dome.

7. Sludinājumu par konkursu publicē tīmekļa vietnē www.dobele.lv un laikrakstā “Zemgale”.
Sludinājumā norāda: saskaņā ar amata aprakstu pretendentam izvirzāmās prasības, iesniedzamos
dokumentus, pieteikšanās termiņu un vietu, tālruni uzziņām.
8.
Pretendentu pieteikšanās termiņš ir 20 kalendāra dienas no konkursa izsludināšanas
dienas tīmekļa vietnē www.dobele.lv.
9.
Pretendentu dokumentus pieņem un reģistrē Dobeles novada pašvaldības Apmeklētāju
pieņemšanas un informācijas centrā Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.
10. Ja konkursa sludinājumā norādītajā termiņā pieteikumu nav iesniedzis neviens pretendents,
tiek izsludināts atkārtots konkurss.
11. Pretendentu novērtēšanu veic pretendentu atlases komisija piecu locekļu sastāvā (turpmāk
– komisija), kas tiek izveidota ar Dobeles novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
12. Konkurss notiek divās kārtās:
12.1. pirmajā kārtā komisija, piešķirot attiecīgu punktu skaitu, atbilstoši iesniegtajiem
dokumentiem novērtē katra pretendenta atbilstību šā nolikuma 4. punktā izvirzītajām prasībām;
12.2. otrajai kārtai - darba intervijai (turpmāk – intervija) tiek izvirzīti pretendenti, kuru
iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Otrajā kārtā komisija,
piešķirot attiecīgu punktu skaitu, novērtē:
12.2.1. pretendenta iesniegto redzējumu par Dobeles novada izglītības sistēmas attīstību;
12.2.2. kompetenci iestādes vadības jomā un izglītības nozares jautājumos;
12.2.3. prasmi argumentēt savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
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12.2.4. saskarsmes un komunikācijas prasmes;
12.2.5. motivāciju vadīt Izglītības pārvaldi.
13. Pretendentu izvērtēšanas kritēriji un maksimāli iespējamais punktu skaits par katru kritēriju
noteikts pretendenta izvērtēšanas tabulās (1. un 2. pielikums), kompetenču novērtējuma kritēriji
norādīti 3. pielikumā.
14. Komisija pretendentu novērtēšanu konkursa 1. kārtā veic piecu darba dienu laikā pēc
konkursa pretendentiem noteiktā dokumentu iesniegšanas termiņa).
15. Ja komisija 1. kārtā konstatē pretendenta neatbilstību vismaz vienai no šā nolikuma
4. punktā noteiktajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā.
Pretendentam, kura neatbilstība konkursa nolikumam konstatēta konkursa 1. kārtā, komisijas
lēmumu paziņo rakstiski piecu darba dienu laikā pēc komisijas sēdes.
16. Pretendentus, kuri izvirzīti otrajai kārtai informē telefoniski un rakstiski (informāciju
nosūtot uz pieteikumā norādīto e -pasta adresi), paziņojot par intervijas laiku.
17. Intervijas laikā komisija pretendentu vērtēšanā var izmantot šādus papildu kritērijus:
17.1. atbilstība iestādes vadītāja amata kompetencēm;
17.2. pieredze un zināšanas attiecīgajā izglītības vadības jomā;
17.3. izpratne par informācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības vadības procesā;
17.4. zināšanas izglītības finanšu jautājumos un juridiskajos jautājumos par iestādes darbību.
18. Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, komandējums u.c.) nevar ierasties uz
interviju, tad komisija ir tiesīga vienoties ar pretendentu par citu intervijas laiku.
19. Ja pretendents neierodas uz interviju un viņa neierašanās iemesls nav attaisnojošs vai
pretendents nav paziņojis par neierašanās iemeslu, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības
konkursā.
20. Komisijai ir tiesības izlemt, kādi pretendenta neierašanās iemesli uzskatāmi par
attaisnojošiem.
21. Lēmumu par pretendenta atbilstību Izglītības pārvaldes vadītāja amatam pieņem,
pamatojoties uz konkursa pirmajā un otrajā kārtā iegūto vērtējuma kopējo punktu skaitu.
22. Komisija vienojas par piemērotākā pretendenta ieteikšanu iecelšanai Izglītības pārvaldes
vadītāja amatā. Ja komisijas locekļi nevar vienoties par vienu piemērotāko pretendentu, lēmumu
pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā balss
ir komisijas priekšsēdētājam.
23. Komisija lēmumu pieņem bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātu katram pretendentam,
kurš piedalījās konkursa 2. kārtā, paziņo rakstiski piecu darba dienu laikā pēc konkursa noslēguma.
24. Komisijas darbs notiek slēgtās komisijas sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās
vismaz puse komisijas locekļu.
25. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un
protokolists.
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26. Komisija protokolu ar lēmumu par atbilstošākā pretendenta ieteikšanu iecelšanai amatā
iesniedz Dobeles novada domes priekšsēdētājam. Dobeles novada dome lēmumu par izvirzītā
pretendenta iecelšanu Izglītības pārvaldes vadītāja amatā pieņem pēc saskaņošanas ar Izglītības un
zinātnes ministriju.
27. Ja Komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu Izglītības pārvaldes vadītāja
amatam vai Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņo pretendenta kandidatūru, konkurss tiek
izsludināts atkārtoti.

Domes priekšsēdētājs

A.Spridzāns
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