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Vērgales pagasta pirsmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” vadītāja amata konkursa 

nolikums 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kā tiek organizēts konkurss Vērgales pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes (turpmāk tekstā – PII) vadītāja amata (profesijas klasifikatora kods 

1345 03) izsludināšanai un norisei, kā arī pretendentu iesniegto pieteikumu vērtēšanai. 

1.2. Konkursa mērķis ir noskaidrot, izvērtēt un apstiprināt atbilstošāko pretendentu PII 

vadītāja amatam. 

 

2. Konkursa noteikumi 

2.1. Konkursu organizē komisija, kas izveidota uz Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja 

rīkojuma pamata, kurā norāda arī konkursa komisijas sēdes norises laiku un vietu.  

Konkursa komisija drīkst pieaicināt speciālistus izglītības darbības jautājumos ar 

padomdevēja tiesībām. 

2.2. Informācija par konkursa izsludināšanu, norādot galvenos amata pienākumus, prasības 

pretendentam, iesniedzamos dokumentus, to iesniegšanas vietu un termiņu publicē 

Pāvilostas novada mājas lapā www.pavilosta.lv, Pāvilostas novada informatīvajā 

izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” un Nodarbinātības valsts aģentūras CV un 

vakanču portālā. 

2.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumiem nr.496 uz direktora 

amatu var pretendēt personas, kuras atbilst šādām prasībām: 

2.3.1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā 

noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; 

2.3.2. pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās 

pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; 

2.3.3. pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma 

prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālai 

darbībai nepieciešamajā apjomā; 

2.3.4. pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai 

izglītības vadības darbā. 

2.4. Vadītāja amata pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

2.4.1. iesniegums un motivācijas vēstule; 

2.4.2. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV); 

2.4.3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus); 

2.4.4. vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules; 

2.4.5. redzējums par izglītības iestādes attīstības virzieniem (līdz 2 A4 lapām).  

2.5. Pieteikšanās termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām no sludinājuma 

publikācijas dienas. 

http://www.pavilosta.lv/


2.6. Nolikuma 2.4. punktā minētie dokumenti pretendentiem jāiesniedz pa pastu Pāvilostas 

novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, 

vai jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz 

aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības 

iestādes “Kastanītis” vadītāja amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā 

nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2018. gada 11. maijam plkst.14:00. Informācija pa 

tālruni 63498261. 

2.7. Ja noteiktajā termiņā dokumentus nav iesniedzis neviens pretendents, konkursa 

komisija  

2.7.1. nosaka pieteikšanās termiņa pagarinājumu, vai 

2.7.2. atkārtoti izsludina konkursu, vai  

2.7.3. konkursu pārtrauc. 

 

3. Konkursa norise 

3.1. Konkursa komisija vērtēšanu veic divās kārtās. Sēdes tiek protokolētas. 

3.2. Konkursa komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 komisijas 

locekļi. 

3.3. Vērtēšanas pirmā kārta: 

3.3.1. komisija vērtē pretendentu iesniegto pieteikumu atbilstību nolikuma 2.3. punkta 

prasībām; 

3.3.2. ja komisija konstatē, ka pretendents nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus vai 

pretendents neatbilst kādai izvirzītajai prasībai, pretendents tiek izslēgts no tālākās 

dalības konkursā, par to paziņojot pretendentam; 

3.3.3. komisija pretendentus, kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām uzaicina uz 

konkursa otro kārtu – darba interviju, ne vēlāk kā divas dienas pirms intervijas. 

3.4. Vērtēšanas otrā kārta: 

3.4.1. komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar komisijas sastāvu un uzaicina 

pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt uz vadītāja amata vietu, prezentēt PII 

attīstības vīziju. Komisijas locekļi uzdod jautājumus pretendentam atbilstoši 

vērtēšanas kritērijiem par viņa izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi un citām 

kompetencēm, kas ļauj izvērtēt pretendenta atbilstību izglītības iestādes vadītāja 

amatam; 

3.4.2. vērtēšanā tiek izmantota punktu sistēma no 1 līdz 3. Vērtējamie kritēriji – 

izglītība, pieredze vadošā amatā, interese par amatu (motivācija), izpratne par 

vadītāja amatu, vadības prasmes, darbinieku motivācija un komandas veidošana, 

izpratne par iestādes budžetu, komunikācijas prasmes, svešvalodu zināšanas, 

datorprasmes, kopējais iespaids par piemērotību amatam; 

3.4.3. komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendenta klātbūtnes. Komisijas locekļi 

aizpilda vērtēšanas tabulas par katru pretendentu, atbilstoši 3.4.2. Galīgā 

vērtējuma noteikšanai tiek veidota kopsavilkuma tabula. Lēmumu par pretendenta 

atbilstību pieņem pamatojoties uz individuālo vērtējumu vidējo punktu skaitu; 

3.4.4. par pretendenta izvirzīšanu apstiprināšanai vadītāja amatā komisija balso, ņemot 

vērā vērtēšanas kopsavilkuma tabulas rezultātus. Izšķirošā balss ir komisijas 

priekšsēdētājam; 

3.4.5. konkursa rezultātus visiem pretendentiem paziņo 5 darba dienu laikā. 

 

4. Nobeiguma noteikumi 

4.1. Par rezultātiem paziņo katram pretendentam rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc 

komisijas lēmuma pieņemšanas. 

4.2. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi ir derīgi līdz Domes lēmuma pieņemšanai par 

apstiprināšanu skolas direktora amatā. Nolikuma 2.4.punktā noformētie pretendentu 



iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti pieteikumu saņemšanas reģistrā. Iesniegtie 

dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti. 

4.3. Pretendents, kurš uzvarējis vadītāja amata konkursā, tiek virzīts pārbaudei Sodu 

reģistrā un saskaņots Izglītības un zinātnes ministrijā. Pēc pozitīvu lēmumu 

saņemšanas pretendenta kandidatūra tiek virzīta apstiprināšanai tuvākajā domes sēdē. 

Pēc pozitīva domes lēmuma pieņemšanas pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot 

darba līgumu ar 3 mēnešu pārbaudes laiku. 

4.4. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga (nav pieteicies neviens pretendents, pieteikušos 

pretendentu profesionālā sagatavotība neatbilst amata aprakstā noteiktajām prasībām 

un par to pieņemts komisijas lēmums, vai nevienu no komisijas ieteiktajiem 

pretendentiem Pāvilostas novada dome neapstiprina iecelšanai amatā), komisija 

rīkojas saskaņā ar šī nolikuma 2.7.2. vai 2.7.3. punktu. 
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