
 

Atklāta konkursa nolikums uz  

Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” vadītāja  amata vietu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Atklāta konkursa “Nolikums uz Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ”Pienenīte” 

(turpmāk – PII “Pienenīte”)  vadītāja  amata vietu”  (turpmāk – Nolikums) nosaka 

kārtību, kādā  tiek organizēts konkurss uz PII ”Pienenīte” vadītāja  amata vietu  

(turpmāk- konkurss). 

1.2. Konkursa nolikumu apstiprina Krāslavas novada dome. 

1.3. Konkursa mērķis ir izvēlēties visatbilstošāko pretendentu PII ”Pienenīte” vadītāja  

amatam. 

1.4.  Konkursa uzdevums ir izvērtēt konkursa pretendentu profesionālo sagatavotību un 

atbilstību PII ”Pienenīte” vadītāja  amatam. 

 

2. Konkursa noteikumi 

2.1. Konkursu organizē Krāslavas novada dome. 

2.2. Sludinājumu par konkursu publicē Krāslavas novada mājas lapā www.kraslava.lv, 

www.kraslavasvestis.lv  un  www.nva.gov.lv 

2.3. Sludinājumā norāda: 

2.3.1. prasības pretendentam,  

2.3.2. darba pienākumus; 

2.3.3. iesniedzamos dokumentus, 

2.3.4. pieteikšanās termiņu, vietu un kontakttālruni; 

2.4. Konkursā var piedalīties jebkura pilngadīga persona, kura atbilst pretendentam 

izvirzītajām prasībām un ir iesniegusi pieteikumu kopā ar visiem prasītajiem 

pretendenta atlases dokumentiem.  

2.5. Prasības pretendentam:  

2.5.1. Izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.569 

“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju 

un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” noteiktajām 

prasībām; 

2.5.2. atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām 

prasībām; 

2.5.3. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības 

vadības darbā (darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka darbā vai 

cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas administrēšanu); 

2.5.4. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma 

prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas 

profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā. 

2.6.  Galvenie darba pienākumi: 

2.6.1. vadīt, plānot, organizēt un kontrolēt pirmsskolas iestādes darbu; 

2.6.2. plānot iestādes budžetu un kontrolēt tā izpildi; 

2.6.3. nodrošināt: 

2.6.3.1.       pirmsskolas iestādes pedagoģisko, saimniecisko un finansiālo darbību; 

2.6.3.2. mācību un audzināšanas programmu izpildi; 

2.6.3.3. iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem; 

2.6.3.4. darbinieku profesionālo izaugsmi; 

2.6.3.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu, Izglītības un zinātnes ministrijas, 

tās pakļautībā esošo iestāžu un pašvaldības izdoto normatīvo aktu  un 

lēmumu izpildi iestādē; 

http://www.kraslava.lv/
http://www.kraslavasvestis.lv/
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2.6.3.6. drošu vidi audzēkņiem un darbiniekiem, sanitāri higiēnisko prasību 

ievērošanu, darba aizsardzības un drošības instrukciju izpildi. 

2.7. Iesniedzamie dokumenti: 

2.7.1. motivācijas vēstule; 

2.7.2. īss dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV); 

2.7.3. izglītības dokumentu kopijas; 

2.7.4. eseja „Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” attīstības 

prioritārie virzieni (redzējums)” (ne vairāk kā 1 A4 lapa); 

2.7.5. apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi; 

2.7.6. citu dokumentu kopijas (pēc pretendenta ieskatiem).  

2.8. Pieteikumu: 

2.8.1. var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv; 

2.8.2. var iesniegt personīgi Krāslavas novada domē, (Rīgas iela 51, Krāslava, LV-

5601, tālr.65624383)  Krāslavas novada domes ēkā, 2.stāvā, 3.kabinetā, darba 

laikā; 

2.9. Pieteikums  un iesniedzamie dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 13.augusta 

plkst.12:00. 

2.10. Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus pieprasītos dokumentus, 

attiecīgais pieteikums netiek izskatīts.  

2.11. Ja noteiktajā termiņā dokumentus nav iesniedzis neviens prasībām atbilstošs 

pretendents, par atkārtotu konkursu vai citu kārtību kādā izvēlēties atbilstošu 

pretendentu, lemj Krāslavas novada dome. 

 

3. Konkursa organizācija 

3.1. PII ”Pienenīte” vadītāja  amata pretendentu izvērtēšanu veic konkursa vērtēšanas 

komisija (turpmāk – komisija), atbilstoši nolikumam. 

3.2. Konkurss notiek  divās kārtās. 

3.2.1. Pirmajā kārtā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām komisija pārbauda 

visu pretendentu atbilstību konkursa nolikuma prasībām un veic atbilstošu 

pretendentu atlasi 2. kārtai.  

3.2.2. Otrajā kārtā piedalīties tiek uzaicināti amatam atbilstošie pretendenti. 

3.3. Intervijas norises laiku un vietu Krāslavas novada dome paziņo telefoniski uz otro 

kārtu izvirzītajiem pretendentiem.  

 

4. Konkursa norise 

4.1. Komisija uzklausa pretendentus, kuri saskaņā ar komisijas lēmumu izvirzīti otrajai 

kārtai.  

4.2. Komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar komisijas sastāvu un uzaicina 

pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt PII ”Pienenīte” vadītāja  amatā. 

4.3. Komisijas locekļi uzdod jautājumus pretendentam par viņa izglītību, kvalifikāciju, 

tālākizglītību, darba pieredzi u.c., kas ļauj izvērtēt pretendenta atbilstību PII 

”Pienenīte” vadītāja  amatam.  

4.4. Konkursa rezultātus Krāslavas novada dome visiem pretendentiem paziņo 3 darba 

dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas. Lēmumu par pretendenta atbilstību 

pieņem pēc intervijas, pamatojoties uz kritērijiem, kas noteikti veidlapā 

(1.pielikums) un iegūtā individuālā vērtējuma vidējo punktu skaitu. 

4.5. Ja komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu PII ” Pienenīte” 

vadītāja  amatam, Krāslavas novada dome lemj par atkārtotu konkursa 

izsludināšanu vai citādu kārtību kādā izraudzīties atblīstošo pretendentu. 
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4.6. Komisijas apstiprināto pretendentu komisijas priekšsēdētājs virza uz Krāslavas 

novada domes sēdi apstiprināšanai, iesniedzot pretendenta iesniegtos dokumentus 

un komisijas lēmumu Krāslavas novada domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā 3 darba 

dienu laikā pēc komisijas lēmuma. 

4.7. Pēc pozitīva Krāslavas novada domes lēmuma. Pretendents tiek iecelts amatā, 

noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku un nosakot pārbaudes laiku – 3 

mēnešus. 

4.8. Komisijas sēdes tiek protokolētas un Komisijas sēžu protokolus paraksta visi 

klātesošie Komisijas locekļi.  

 

5. Nobeiguma noteikumi 

5.1. Pēc pieprasījuma pretendentam tiek izsniegts konkursa nolikums.  

5.2. Pretendenta iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti pieteikumu saņemšanas reģistrā. 

5.3. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas 

protokolu un komisijas pieņemto lēmumu par piemērotāko pretendentu PII 

”Pienenīte” vadītāja  amatam.   

5.4. Konkursa nolikumu var grozīt tikai Krāslavas novada dome.  
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1.pielikums 

_____________________________________ 

 Punkti Punkti Piezīmes 

1. Izglītība atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumu prasībām (maģistra vai doktora 

grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai 

izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar 

pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku – 5,  

augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un 

pirmsskolas skolotāja kvalifikācija – 4, 

augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un 

sākumizglītības skolotāja kvalifikācija – 3 Cita 

augstākā izglītība – 2). 

Līdz 5   

2. Izglītības vadības darba kvalifikācija un/vai 

pieredze (vairāk kā 5 gadi – 5, no 3 līdz 5 

gadiem - 4; no 2 līdz 3 gadiem – 3, no 1 līdz 2 

gadiem – 2 punkti). 

Līdz 5   

3. Pieredze pedagoga darbā ( 3 gadi – 2; 3 līdz 5 

gadi – 3; vairāk kā 5 gadi – 5). 

Līdz 5   

4. Amata pienākumu izpildei nepieciešamās 

prasmes – latviešu valodas, ES vienas valodas 

zināšanas, datorlietošanas prasmes. 

Līdz 6 (Katra 

2) 

  

5. Pretendenta eseja „Krāslavas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pienenīte” attīstības 

prioritārie virzieni (redzējums).” 

Līdz 5   

6. Pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes 

uz jomai specifiskiem jautājumiem. 

Līdz 3   

7. Pretendenta saskarsmes spējas, komunikācija, 

orientācija uz attīstību, stratēģiskais 

redzējums, motivēšana un attīstīšana. 

Līdz 10 

(katrs 2) 

  

Kopējais punktu skaits Maksimāli

39 

  

 

Komisijas loceklis 

 

 

 

 

 

 


