
NORAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NoVADA PAŠVALDĪBA

NodokĮu maksātãja reģistrãcĮas kods 90000043403' Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, Lv42o1
Īālrunis 64207120' e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

Amata pretendentu atlases NOLIKUMS
Valmieras Dizaina un mäkslas vidusskolas direktora amatam

lzdots saskaņã ar likuma
''Pašvaldību likLlms" 10.panta pirmās dalas 10.punktu,

Ministru kabineta 19'08.2014. noteikumu Nr.496 "Kār't'tba un
vē ftgšan as n osacīj u m i valsts u n pašvaldību izglft'Ĩbas

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

prete ndentu atlase i" 4. 1 . p u n ktu

1. MērĶis un vispārīgie noteikumi

1'1. Amata pretendentu atlases (turpmāk - Atlase) mērŖis ir noskaidrot un apstiprināt izglītĪbas
iestädes direktora amata pienãkumu izpildei piemērotäko kandįdätu, kurŠ profesionäli, ar
stratēģisku ilgtermiņa redzējumu vadĪtu, organizētu un īstenotu izglĪtošanas un
saimnieciskās darbības procesu izglĪtĪbas iestādē un kvalitatīvi nodrošinātu izglītĪbas
programmās noteikto mērĶu sasniegšanu'

1'2' Atlasi organizē un nodroŠina komisĮa, kura izveidota ar Valmieras novada pašvaldības
(turpmãk - Pašvaldība) rĩkojumu (turpmâk - komisija)'

1.3. Atlase notiek divãs kärtās. Ja nepieciešams, komisija var noteikt papildu atlases kārtas.
1.4. Atlase tiek izsludināta Pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv, Nodarbinātības

valsts aģentriras mājas lapā, vietējā laikrakstā "Liesma", kā arī sociãlajos tīklos.

2. Komisija

2.1.
2.2.

2.3

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.1

lzskata un izvēftē iesniegtos pretendentu dokumentus.
Pãrbauda, vai uz pretendentu neattiecas lzglĪtības likumā un Bērnu tiesību aizsardzĪbas
likumā noteiktie ierobeŽojumi strãdāt par pedagogu.
Nosaka darba intervijas norises datumu, laįku un vietu, telefoniski paziņojot to
pretendentiem, kuri izvirÃti otrajai kãrtai (darba intervija var notikt tiešsaistē).
Nodrošina darba intervijas norisi'
lr lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalãs vairäk kā puse no komisijas sastāva.
Komisijas sēdes tiek protokolētas' Protokolu paraksta visi klātesoŠie komisijas locekli.
Komisijas sēdes ir slēgtas. Komisijas sēdēs var tikt pieaicināti eksperti ar padomdevēja
tiesībām'

3. Aŧlases dalībnieki

Atlasē var piedalĪties pretendents:
3.1.1' uz kuru neattiecas lzglĪtĪbas lįkumā un Bērnu tiesību aizsardzĨbas likumā noteiktie

ierobeŽojumi strãdāt par pedagogu;
3'1'2. kuram ir izglĪtība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par

pedagogiem nepieciešamo izglītĪbu un profesionālo kvalifikãciju Un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību'';

3.1'3. kuram ir vismaz trĮu gadu pedagoģiskã darba pieredze izglĪtības jomā (vēlams
mākslas jomā) vai izglītības vadības darbã;

3.1'4' kuram ir zināŠanas un izpratne par nozares regulējošo normatīvo aktu pielietošanu;



3'1.5. kuram valsts valodas prasme ir augstākajä lĪmenī atbilstoši Valsts valodas likuma
prasĪbām Un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas
profesionälajai darbībai nepieciešam aj ā a pjomā 

;

3.1.6. kuram ir šãdas kompetences: līdera dotības, spēja argumentēt savu viedokli un
pieņemt lēmumus, iedvesmot kolektĪvu; labas komunikācijas, sadarbTbas un
prezentäcĮas prasmes; augsta atbi|dĪbas sajūta, precizitāte un spēja vadīt pärmaiņas;

3'1'7. kuram ir teicamas prasmes darbā ar MS office programmām;
3'1.8. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

3'2. Pretendenta pieteikums satur šādus dokumentus:
3.2.1. Curriculum Vitae;
3.2'2' motivācijas vēstuli;
3.2'3' izglĪtības dokumentu kopijas;
3.2.4. stratēģisks redzējums par izglītĪbas iestâdes attīstības prioritārajiem virzieniem

(redzējums) (līdz divām A4 lapām datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu "1 1").
3.3. Pieteikumu pretendents var iesniegt personīgi PašvaldĪbas Dokumentu pärvaldības un

klientu apkalpošanas centrã, adrese: Lāčplēša iela 2' Valmiera, Valmieras novads, ar
norādi ,,Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora/-es amatam" vai elektroniski
uz personals(CIvalm ierasnovads. lv.

3.4. Pieteikums pretendentam jāiesniedz lÎdz2023.gada 3.aprīlim.

4. Pieŧeikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana

4.1. Komisija nevērtē pieteikumus, kuri saņemti vai iesūtīti pēc Atlases nolikuma 3.4.punktā
noteiktä termiņa vai nesatur visus nolikuma 3.2.punktā noteiktos dokumentus'

4'2. Komisija vērtēšanu veic divās kärtās:
4.2.1. Pirmaiã kãrtã komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām trĪs darba dienu

laįkā atlasa tos pieteikumus, kuri satur visus pretendentu atlasei nepieciešamos
dokumentus (3.2.punkts) un izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību pielikumā 1.-
4.punktã noteiktajiem vērtēšanas kritērĮiem punktu sistēmā. lzvērtē pretendentu
virzīšanu Atlases otrajai kārtai, ja kopã iegūti ne mazâk kā 10 punkti (tajä skaitä
pretendents ir ieguvis ne mazāk kā 4 punktus pielikumā 4.punktã norādītajā kritērĮā)
(maksimālais punktu skaits pirmajā kārtā - 15 punkti).

4.2'2' Atlases pirmajā kāúā, pēc pieteikumu izvērtēšanas, par pretendentiem, kurus plānots
virzīt otrajai kärtai - darba intervijām' komisija nekavējoties, atbilstoši Bērnu tįesību
aizsardzÎbas likuma 72.panta ceturtajā daļā minētajam, pieprasa ziņas no Sodu
reģistra (ja ir saņemta informācija par pretendenta neatbilstību minētã likuma
prasĪbâm, pretendents atlases otrajai kārtai netiek vērtēts).

4.2.3. otro kārtu organizē trĪs darba dienu laikā pēc 4'2'1' un 4.2'2'punktā izvērtëtãs un
saņemtās informācĮas.

4'2'4' otrajã kārtā komisija izvērtē pretendenta zinãŠanu atbilstību izsludinātajam amatam,
pretendenta iesniegto stratēģisko redzējumu par izglĨtības iestādes attīstības
prioritārajiem virzieniem (redzējuma) pamatojumu, kompetenci iestādes vadĪbas jomä
un izglĪtības nozares jautājumos, saskarsmes, komunikãcijas prasmes, prasmi
organizēt un vadĪt komandas darbu u.c. kompetences, kas minētas darba sludinājumã
saskaņā ar pielikuma 5.-7'punktā minētajiem kritērĮiem, vērtējot punktu sistēmā
(maksimālais punktu skaits otrajä kārtā - 15 punkti).

4.3. Pēc otrãs kārtas komisija piecu darba dienu laikā lemj par konkrētā pretendenta izvirzīšanu
amatam.

4.4. Pretendenta atlases rezultātu veido pirmajā un otrajā kãrtā iegutã individuãlã vērtējuma
kopējais punktu skaits.

4.5' Ja vaįrāki pretendenti saņēmuši vienādu lielâko punktu skaitu, komisija organizē treŠo kãrtu
(praktiskais uzdevums), par kuras kār1ību/kritērijiem vienojas/apstiprina visi komisijas locekli.

4.6. Par piemērotāko amata kandidātu tiek uzskatīts tas pretendents, kas saņem lielāko kopējo
punktu skaitu, kuru Pašvaldības izpilddirektors virza apstiprināšanai izglītības iestãdes
direktora amatā tuvākajā Pašvaldības domes sēdē.

2



4.7
4.8

KomisĮa var apstiprinät Atlases beigšanos bez rezultätiem'
KomisĮa pieņem galĪgo lëmumu bez pretendentu k|ãtbütnes un par rezultätiem paziņo katram
pretendentam elektroniski (e-pastā) piecu darba dienu laikä pēc lēmuma pieņemšanas'

5. Noslēguma noteikumi

5'1. lzglĪtĩbas iestādes direktora amata Atlases nolikums sagatavots uz trim lapām un tiek
ievietots PašvaldĨbas mãjas lapā www.valmierasnovads.lv.

5'2' lesniegtie dokumenti pretendentam atpaka! netiek izsniegti, izņemot gadĮumu, ja
pretendents viena mēneša laikā pēc Atlases pabeigšanas iesniegto dokumentu izsniegšanu
pieprasa ar atsevišŖu iesniegumu.

5'3' Pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un komisijas sēdes protokolam ir ierobežotas
pieejamības statuss, dokumentus izmanto tikai pretendentu atlasei izglītĩbas iestādes
direktora amatam.

5.4' Pretendentam pēc rakstveida pieprasĪjuma iesniegšanas ir tiesĪbas iepazīties ar komisijas
sēdes protokolu, iesniegumä norādot mērŖi, kädam tas tiks izmantots.

Pielikumā: Pretendentu kritēriju izvēftēšana Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora
amatam uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks

NORAKSTS PAREIZS
Valmieras novada pašvaldības administrãcijas
struktūrvienības "Personãla nodala"
vadītāja vietniece
Valmierā, Valmieras novadā, 14'03.2023'

/k'Ø Olga Ozola
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Pielikums
Valmieras novada pašvaldĨbas amata
pretendentu atlases nolikumam
Valmieras Dizaina un mãkslas vidusskolas
direktora amatam

Pretendenŧu kritērĮu izvērtēšana
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora/_es amaŧam

Pretendents/-e:

Nr Pozīcija Maksimālais
skaiŧs

punkŧu legĮiŧais punkŧu
skaiŧs

1 lzgl-ttība:

*)augstãkā izglĪtība (izņemot pirmā līmeņa
profesionālo augstãko izglītĪbu)
pedagoģĮa vai izglĪtības zinātnēs
(maģistra/doktora grāds nozarē);

*) augstãkā izglĪtība (izņemot pirmā
lĪmeņa profesionālo augstāko izglĪtĪbu)
pedagoģijā vai izglītĨbas zinātnēs
(bakalaura grāds);

*) augstākā izglītība (izņemot pirmã
līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un
B programma pedagoģĮā vismaz 72
stundu apjomä

3

2

I

2 Pieredze:

-) pedagoģįskä darba pieredze un/vai
pieredze izglītības vadības darbā vairāk
kā '10 gadi;

-) pedagoģiskä darba pieredze un/vai
pieredze izglĪtĪbas vadĨbas darbā no 8-10
gadiem;

-) pedagoģiskā darba pieredze un/vai
pieredze izglītības vadības darbā no 5_8
gadiem;

-) pedagoģįskā darba pieredze un/vai
pieredze izglītĨbas vadĪbas darbā no 3 līdz
5 gadiem.
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3

2

I

3 Papildu izglītība, kura tįeŠi attiecas uz
vakantä amata pienākumu izpildi

Līdz 3 punktiem

4 Stratēģiskais redzējums
iestādes attĨstības
virzieniem (redzējums)

par izglītības
prioritārajiem

Līdz 5 punktiem
(maksimälais punktu
skaits tiek piešŖirts' ja ir
skaidri un konkrēti, ar
pamatojumu/arg u mentiem
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definēti vizieni)

Kopã pirmaja kärtã: 15 (maksimälais punktu
skaits)

5. Stratēģiskā redzējuma par
iestädes attĪstĪbas prioritãro
(redzējuma) pamatojums,
iesniegtajam materiãlam

izglītības
virzienu

atbilstĪba

Līdz 5 punktiem

6. Pretendenta kompetence un atbiļŽu
kvalitāte uz jautājumiem, kas saistĪti ar
amata pienākumu pildĨŠanu

Līdz 5 punktiem

7 Pretendenta saskarsmes spējas,
komunikãcĮas prasme, prasme organizēt
un vadĪt komandas darbu u.c.
kompetences, kas minētas darba
sludinãjumā

Līdz 5 punktiem

Kopā otrajã kärŧā: 15 (maksimälais punktu
skaiŧs)

Kopã: 30 (maksimãlais punktu
skalŧs)

Piezīmes izvērtēŠanas laikā

KomisĮas loceklis: paraksts, paraksta atŠifrējums)
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