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1. MērĶis un vlspārīgie notelkumi

Amata pretendentu atlases (turpmāk _ Atlase) mērĶis ir noskaįdrot un apstiprināt izglĪtĪbas

įestādes direktora amata pienäkumu izpildei piemērotāko kandidätu, kurš profesionāli, ar

stratēģisku ilgtermiņa redzējumu vadĪtu, organizētu un īstenotu izglĪtošanas un

saimnīeciskãs 
- darbĪbas procesu izglĪtības iestādē un kvalitatĪvi nodrošįnãtu izglītības

programmās noteikto mērĶu sasniegšanu.
ntr"įi organizē un nodrošina komisija, kura izveidota ar Valmieras novada pašvaldības
(turpmäk - Pašvaldība) rīkojumu (turpmāk - komisija).
Ättãse notiek divās kãrtās' ja nepieciešams, komisĮa var noteikt papildu atlases kärtas.

Atlase tiek įzsludinãta PašvaldĪbas mäjas lapá www.valmierasnovads'lv, NodarbinātĪbas

valsts aģentūras mājas lapā, vietējä laikrakstä "Liesma"' kä arĪ sociãlajos tĪklos.

2. Komislia

lzdots saskaņâ ar likuma
"Pašvald'Ibu likums'' 10.panta pirmas daļas 10.punktu,

Ministru kabineta 19'08.2014. noteikumu Nr.496 "Kāltība un
yērfēŠanas nosacļumi yalsfs un pašvaldĪbu izglftības

iestāŽu (izņemot augsÍsko/as un koledŽas) vadftāju un
pašvaldību izglftības parvalŽu vadftāju amatu

pretendentu atlasei" 4. 1 .Pu n4tu

3. Atlases da!Ībniekl

lzskata un izvērtē iesniegtos pretendentu dokumentus.
Pārbauda, vai uz pretendeniu neattįecas lzglītības likumā un Bērnu tiesību aįzsardzības
likumä noteiktie ierobežojumi strādät par pedagogu.
Nosaka darba intervĮās norįses datumu, laįku un vietu, telefoniski paziņojot to

pretendentiem, kuri izviz'lti otrajai kārtai (darba intervija var notįkt tiešsaistē).
Nodrošina darba intervijas norisi.
lr lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vaįrāk kä puse no komisĮas sastāva'
Komisijas šeoãs tiek piotokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie komįsijas locekļi.
Komisįas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdēs var tįkt pieaicinãti eksperti ar padomdevēja

tiesĪbäm

Atlasē var piedalīties pretendents:
3.1'1. uz kuru neatti'ecas lzglītĪbas likumã un Bērnu tiesību aizsardzĪbas likumã noteiktie

ierobeŽojumi strādāt par pedagogu;
3.1'2. kuram ii izglĪtĪba atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr'569 "Noteikumi par

pedagogiem nepieciešamo izglītĪbu un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālãs kompetences pilnveides kãrtĨbu" ;

3.1'3' kuram įr vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglĪtības

vadības darbā;
3.1'4' kuram ir zināšanas un izpratne izglītĪbas jomas normatĪvo aktu pielĮetošanã;
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3.2

3.1.5. kuram ir stratē-ģisks redzëjums par interešu izglĪtĪbas attīstĪbu un izpratne par
inovãcĮām izg lītĪbā' ja unāko tendenču pãrzinãšaniinterešu izg lītĩbā ;3.1.6. kuram ir pieredze darbā ar finanŠu iiozek|u piesaistes unĮaoainības projektiem
(norādot konkrētus piemērus motivācĮas vēstulē);

3.1.7. kura valsts valodas prasme ir augstaka.ļā Fmãnī atbilstoši Valsts valodas likumaprasībãm un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālãs valodas zinäŠanas
profesionā lajai darbĪbai nepieciešamajä apjomā ;

3.1.8. kuram ir šādas kompetences: līdera-dotibas, prasme organizēt un vadĪt komandas
darbu; spēja argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmūmus, iedvesmot kolektĪvu;
labas komunikācĮas, sadarbĪbas un prezentācĮås prasmes; augsta atbildības sajūta,
precizitāte un spēja vadĨt pārmaiņas;

3.1.9. kuram irteicamas prasmes darbā ar MS office programmãm;
3.1 .10, vē|ama B kategorijas autovadītāja apliecība;
Pretendenta pieteikums satur šādus dokumentus:
3.2.1 . Curriculum Vitae;
3.2'2' motivācĮas vēstuli;
3.2'3. izglītĪbas dokumentu ko pŋas;
3.2.4' izglītĪbas iestādes attīstības prioritārie vizieni (redzējums) (līdz divām A4 lapām

datorrakstã Arial fontā, ar burtu l elumu "11")
3.3. Pieteikumu pretendents var iesn iegt pers onĪgi PašvaldĪbas Dokumentu pãrvaldĪbas un

klientu apkalpošanas centrä, ad rese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi
,,Valmiera s Jaunatnes centra "Vinda" direktora/-es amatam" vai elektroniski uzpersonals@valmierasnov ads.lv

3.4. Piete i ku m s p rete n d e nta m j ä i es n i e dz lÎ dz 2023. gada 3. a p rīl i m.

4. Pieŧeikumu izskaŧīšana, vērŧēšanas kritērĮi, Iēmuma pieņemšana

4'1. KomisĮa nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc Atlases nolikuma 3.4.punktā
noteiktã termiņa vai nesatur visus nolikuma 3,2.punktā noteiktos dokumentus.4,2. KomisĮa vērtēšanu veic divās kārtās:
4.2'1. ąiŗņiąķaŧa komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām trīs darba dienulaikā aŧlasa tos pieteikumus, kuri satur visįs pretendentu aūasei nepieciešamos

dokumeŧrtus (3.2.punkts) un izvērtē iesniegto dokumentu atbilstĨbu pielikumā 1.-
4.punktā noteiktajiem vērtēšanas kriterijiem punktu sistēmā. lzvērtē pretāndentu
virāšanu Atlases otrajai kārŧai, ja kopā iegūti ne mazāk kā'1o punkti'ŧaia sķáiia
pretendents ir ieguvis ne mazãk kã 4 punktus pielikumã 4.punktā noraoitâjíkritērĮä)
(maksimālais punktu skaits pirmajā kārtā _ 15 punkti).

4'2.2. Atlases pLrm?jã kãrtā, pēc pieteikumu izvērtēšanas, par pretendentiem, kurus plānots
virzĪt otrajai kãrtai - darba intervĮām, komisĮa nekãvejoties, atbilstoši Bērnu'tiesību
aizsardŽīb.as likuma 72.panta ceturtajā da|å minetajám, pieprasa ziņas no Soāureģistra (a ir saņemta informācĮa par ģretendenta neatbilstību mineta likumaprasībām, pretendents atlases otrajai kārtai netiek vērtēts).

4.2'3' otro kār1u organizē trīs darba diénu laikã pēc 4.2'1. uÁ +.z'z.punktā izvērtētãs un
saņemtãs informãcĮas.

4'2'4' otrajā kārtā komisija izvērtē pretendenta zināšanu atbilstību izsludinātajam amatam,pretendenta iesniegto izglītības iestãdes attĨstĪbas prioritāro virzienu ŧieoieiumälpamatojumu, kompetenci iestādes vadības jomā un izglĪtības nozares jautajúmos,
saskarsmes,. komunikācĮas prasmes, lĪderã dotĪbas, Ļrasmi organizēi un vadītkomandas darbu u'c. kompetences, kas minētas darba sludināj-umā saskaņā ārpielikuma S.-7.punktā minēŧajiem kritērĮiem, vērtējot punktu sistémā ŗmat<simataispunktu skaits otrajã kãrtā _ 15 punkti).

4'3' Pēc otrãs kārtas komisĮa piecu darba dienú laikā lemj par konkrētā pretendenta izvirzīšanuamaŧam.
4'4' Pretendenta atlases rezultātu veido pirmajā un otrajā kārtã iegūtā individuālā vērtējumakopējais punktu skaits.
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4.5' Ja vairäki pretendenti saņëmuši vienädu lielāko punktu skaitu, komisija organizē trešo kärtu
(praktiskais uzdevums), par kuras kärtĨbu/kritērijiem vienojas/apstiprina visi komisijas locekļi.

4,6. Par piemērotãko amata kandidâtu tiek uzskatĨts tas pretendents, kas saņem lielãko kopējo
punktu skaitu, kuru PašvaldĪbas izpilddirektors virza apstiprinäšanai izglĪtĪbas iestādes
direktora amatä tuvākajä Pašvaldības domes sēdë.

4'7. Komisija var apstiprināt Atlases beigŠanos bez rezultãtiem.
4.8' Komisija pieņem galĪgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem paziņo katram

pretendentam elektroniski (e-pastā) piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas'

5. Noslēguma noteikuml

5.1

5.2

5.3

5.4.

lzglītĪbas iestãdes direktora amata Atlases nolikums sagatavots uz trim lapām un tiek
ievietots PaŠvaldības mäjas lapã www.valmierasnovads.lv.
lesniegtie dokumenti pretendentam atpaka! netiek izsniegti, izņemot gadĮumu, ja
pretendents viena mēneša laikã pēc Atlases pabeigšanas iesniegto dokumentu izsniegšanu
pieprasa ar atsevišĶu iesniegumu.
Pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un komisijas sēdes protokolam ir ierobeŽotas
pieejamības statuss, dokumentus izmanto tikai pretendentu atlasei izglĪtĪbas iestãdes
direktora amatam,
Pretendentam pēc rakstveida pieprasļuma iesniegšanas ir tiesības iepazīties ar komisijas
sēdes protokolu, iesniegumä norādot mērĶi, kädam tas tiks izmantots.

Pielikumä: Pretendentu kritëriju izvērtēšana Valmieras Jaunatnes centra ''Vinda'' direktora amatam
uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks

NORAKSTS PAREIZS
Valmįeras novada pašvaldĪbas administrãcijas
struktūrvienĨbas "Personãla nodala''
vadītäja vietniece
Valmierã, Valmieras novadä, 1 4'03'2023.

lfr(r Olga Ozola
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Pielikums
Vaļmieras novada paŠvaldĪbas amata
pretendentu atlases nolikumam
Valmieras Jaunatnes centra "Vinda"
direktora amatam

Pretendenŧu kritērĮu izvērtēšana
Valmieras Jaunaŧnes cenŧra "Vinda', direkŧora amaŧam

Pretendenŧs/.e:

Nr PozīcĮa Maksimālais
skaits

punktu legiiŧais
skaiŧs

punktu

1

3

2

1

Pieredze:

-) pedagoģļskā darba pieredze
pieredze izglītĪbas vadības darbā
ka 10 gadi;

un/vai
vairãk

-) pedagoģiskā darba pieredze un/vai
pieredze izglītības vadības darbã no 8-10
gadiem;

-) pedagoģįskā darba pieredze un/vai
pieredze izglītĪbas vadības darbā no 5-8
gadiem;

-) pedagoģiskā darba pieredze un/vai
pieredze izglĪtības vadības darbā no 3 lĨdz
5 gadiem.

3 Papildu izglĪtība, kura tieŠi attiecas uz
vakantä amata pienäkumu izpildi

Līdz 3 punktiem

4. lzglītības iestādes attīstības prioritärie
vizieni (redzējums)

Līdz 5
(maksimälais

punktiem
punktu
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skaįts tiek pieŠŖirts' ja ir
skaidri un konkrēti, ar
pamatoj u m u/arg u mentiem
definēti virzieni)

í5 (maksimälais punkŧu
skaits)

Kopã pirmaļā kãrŧä:

5 lzglītības iestãdes attīstības prioritäro
virzienu (redzējuma) pamatojums,
atbilstĪba iesniegtajam materiãlam

Līdz 5 punktiem

6. Pretendenta kompetence Un atbįlŽu
kvalitāte uz jautäjumĨem, kas saistĨti ar
amata pienãkumu pildĪŠanu

Līdz 5 punktiem

Pretendenta saskarsmes spējas,
komunikäcĮas prasmeI lĪdera dotības,
prasme organizēt Un vadĪt komandas
darbu u.c. kompetences, kas minētas
darba sludinājumā

Līdz 5 punktiem7

Kopā otrajā kārtā: 15 (maksimālais punktu
skaits)

30 (maksimälais punktu
skaiŧs)

Kopã:

PįezĪmes izvērtēŠanas laikā.

KomisĮas loceklis paraksts, paraksta atŠifrēju ms)
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