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APSTIPRINU:  

Aglonas novada domes priekšsēdētājs  

 

 __________________ 

                                                                                                                                                                        I.Reščenko                 

2010.gada ____.___________ 

 
Aglonas novada SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENĒM UN 

BĒRNIEM  

(profesijas kods 26503) 

pretendentu atlases  
atklāta konkursa nolikums 

 

     
I.Vispārīgie jautājumi 

 

1.1.Nolikums nosaka kārtību, kādā Aglonas novada komisija vērtē un izvirza apstiprināšanai 

Aglonas novada domē pretendentus Aglonas novada SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR 

ĢIMENĒM UN BĒRNIEM AMATAM 
1.2.Nolikuma mērķis ir noteikt SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENĒM UN 

BĒRNIEM amata pretendentu vērtēšanas kritērijus, lai izvēlētos atbilstošāko kandidātu sociālā 

darbinieka ar ģimenēm un bērniem amatam. 
 

II. Konkursa komisija 

 
2.1. Komisija sastāv no sekojošiem komisijas locekļiem: 

 Antons Beķis- komisijas priekšsēdētājs, 

Komisijas locekļi: 

 Viesturs Grigulis 

 Ingūna Barkeviča 

 Velta Paškevča 

 Valentīna Krīvāne 

Komisijas darbā bez balss tiesībām piedalās komisijas protokoliste- lietvede 

Inese Rutka 
2.2. Konkursa komisijas uzdevums veikt pretendentu atlasi un ieteikt pretendentu Aglonas novada 

sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem amatam. 

2.3. Komisijas priekšsēdētājs nosaka konkursa norises laiku un procedūru. 

2.4. Interviju norises laiku un vietu komisijas priekšsēdētājs paziņo rakstiski, elektroniski vai 

telefoniski visiem pretendentiem, kuri pēc konkursa izsludināšanas mājas lapā www.aglona.lv  

ir iepazinušies ar amata pienākumu aprakstu, saņēmuši konkursa nolikumu un iesnieguši 

nepieciešamos dokumentus līdz sludinājumā norādītajam datumam. 

2.5.Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.  

2.6. Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās. 

 Pirmajā kārtā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vienas dienas laikā atver 

aploksnes un pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību konkursa sludinājumā norādītajām 

prasībām, izvērtē pretendentu atbilstību, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem: 

 izglītība un zināšanas ( atbilstoši iesniegtajiem izglītības dokumentiem), 

 valodu prasmes un datorzināšanas (atbilstoši apliecinošajiem dokumentiem vai 

sniegtajai informācijai CV), 

 motivācija (atbilstoši sniegtajai informācijai pieteikuma vēstulē). 

Pretendentus virza uz otro kārtu, balsojot par katru pretendentu. 

http://www.aglona.lv/
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Otrajā kārtā (intervijā ar pretendentu) izvērtē intervējamā kandidāta zināšanu, prasmju un 

spēju kopumu. 

Intervijas laikā katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu, vērtējumu komisijas loceklis 

intervijas laikā vai tūlīt pēc tam ieraksta pretendenta izvērtēšanas lapā un apliecina to ar 

parakstu. 

2.7. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem paziņo 

katram pretendentam telefoniski, elektroniski vai rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc 

intervijas. 

2.8..Komisija darbu veic Aglonas novada domes telpās.  

2.9..Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda šādu informāciju: 

 sēdes norises laiks un vieta, 

 komisijas sastāvs, 

 konkursa izsludināšanas avots, 

 pretendentu vērtēšanas kritēriji, 

 konkursa pretendentu saraksts, norādot izglītību, 

 balsojuma rezultāti, 

 papildus informācija.  

2.10. Komisijas izvēlētā pretendenta konkursam iesniegtos dokumentus kopā ar protokolu, 

kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs un protokolists iesniedz Aglonas novada domes 

priekšsēdētājam apstiprināšanai.  

 
III. Konkursa izsludināšana 

 

3.1. Konkursa izsludināšanas termiņš – 2010.gada 11.novembris. 
3.2. Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 

01.decembris. 

3.3. Konkursa norises vieta Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads. 
3.4. Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste ievieto mājas lapā www.aglona.lv 

publicē šādu paziņojumu: 
 
Aglonas novada dome izsludina konkursu uz Aglonas novada sociālā darbinieka ar ģimenēm un 

bērniem amatu. 

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 

 Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālā 
darba jomā. 

 Vēlama vismaz viena gada pieredze sociālā darba jomā vai darbā ar ģimenēm un 
bērniem. 

 Valsts valodas zināšanas, vismaz divu svešvalodu zināšanas (vēlamas angļu un  

krievu valodas zināšanas). 

 Atbildības sajūta. 

 Labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 

 Spēja iejusties klientu situācijā, būt emocionāli atvērtam. 

 Prasme praksē pielietot teorētiskās zināšanas. 

 Vēlama darba pieredze. 

 1 gadu nav bijis darba tiesiskajās  attiecībās ar Aglonas novada domi. 

Aglonas novada sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem  galvenie uzdevumi: 

 Sniegt sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir 

sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras saviem spēkiem nespēj pāravarēt 
īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekošu palīdzību. 

 Nodrošināt bērniem no sociālām riska ģimenēm nepieciešamos speciālistu 

pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veikt nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu bērnu ievietošanai rehabilitācijas iestādē. 

http://www.aglona.lv/
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 Apsekot un izvērtēt materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm. 

 Organizēt un mobilizēt resursus, kā arī veicināt ģimeni līdzdarboties sociālo 

problēmu risināšanā. 

 Sagatavot iesniegumu un deklarācijas sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanai un 

saņemšanai. 
 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Aglonas novada domē vai mājas lapā www.aglona.lv 

 Motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, dzīves aprakstu (CV) līdz 

2010.gada 01.decembrim jāiesniedz personīgi vai pa pastu Aglonas novada domē Somersetas iela 

34, Aglonā, Aglonas novadā, LV – 5304, tālr. uzziņām 65324573 (I.Barkeviča) 
 
3.5. Ja konkursa norādītajos termiņos nepiesakās neviens pretendents, konkursa termiņš tiek 

pagarināts. 
3.6. Pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām nosaka atbilstoši apstiprinātajiem vērtēšanas 

kritērijiem (pielikums Nr.1) 
 

IV. Konkursa dalībnieki 

 

4.1. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš 

iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.  

4.2. Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Aglonas novada dome, adrese-

Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē 

Aglonas novada domē Lietvedības nodaļā Somersetas ielā 34, Aglonā, darba laikā; uz aploksnes 

jābūt norādei „Konkursam uz sociālā darbinieka ar ģimenēm un bērniem amatu”. 

4.3. Pieteikums jāiesniedz līdz 2010.gada 01.decembra plkst.1700 . 

4.4.Pieteikums satur šādus dokumentus: 
4.4.1. Motivētu pieteikumu, kas adresēts Aglonas novada domei ar norādi „Speciālistu 

konkurss”. 

4.4.2. Izglītības dokumentu kopijas un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas. 
4.4.3. CV (latviešu valodā). 

4.4.4. Citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot. 

 

V. Konkursa norise 

5.1. Konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus. Pēc 

rezultātu apkopošanas komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 

 5.1.1. uzaicināt uz interviju pirmajā kārtā atbalstītos pretendentus; 
 5.1.2. neatbalstīt amata pretendenta kandidatūru.  
5.2. Gadījumā, ja netiek atbalstīts neviens no pretendentiem, konkursa pieteikšanās termiņš tiek 

pagarināts. 
5.3. Pretendenti rakstiski, telefoniski vai elektroniski tiek uzaicināti uz konkursa sēdi, 
neatbalstītajiem pretendentiem tiek paziņots par noraidījumu. 

5.4.  Ar pretendentiem konkursa komisijas sēdes laikā notiek pārrunas, lai izvērtētu viņu atbilstību 
amatam. 

5.5. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
 5.5.1.atbalstīt amata pretendenta kandidatūru, kurš konkursa komisijas locekļu balsojumā ir 
saņēmis lielāko balsu skaitu; 

 5.5.2.neatbalstīt nevienu pretendenta kandidatūru.  

VI. Konkursa noslēgums 

6.1.Pēc konkursa komisijas sēdes (pamatojoties uz konkursa 

komisijas sēdes protokolu) konkursa protokoliste- lietvede rakstiski, 
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telefoniski vai elektroniski paziņo katram amata pretendentam par 

konkursā pieņemto lēmumu. 

6.2.Konkursa komisijas priekšsēdētājs pēc konkursa noslēguma ne vēlāk kā 2010. gada 

06.decembrim iesniedz Aglonas novada domes lietvedības nodaļā konkursa komisijas lēmumu un 

izvirzītā pretendenta iesniegtos dokumentus. 
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1.pielikums 

 

Lēmumu pēc intervijas par pretendenta atbilstību pieņem pamatojoties uz šādiem 
kritērijiem ( maksimālais punktu skaits 50 punkti): 

1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālā darba 
jomā. 

1.1.20 punkti (izglītība- 10 punkti : 

      pieredze par katru gadu -1 punkts 
      par katru nostrādāto gadu pašvaldībā vai valsts pārvaldes iestādē -2 punkti  

      (vērtē pēdējo 5 gadu pieredzi); 
1.2. amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu 

dokumentu kopijas- 10 punkti: 

1 punkts par katru pēdējo 5 gadu laikā apgūto apmācības kursu (ne vairāk kā 10 

punktu); 

1.3.situāciju jautājumi- skaidrojums par SOCIĀLĀ DARBINIEKA AR ĢIMENI 
UN BĒRNIEM amata pienākumu izpildi, iespējamām inovācijām u.c. – līdz 10 

punktiem; 
1.4.amata simulēšanas jautājumi- skaidrojums par iespējamām problēmām un to 
risināšanu u.c – līdz 10 punktiem; 

1.5.saskarsmes spējas, komunikācijas prasme- līdz 10 punktiem (subjektīvs 
vērtējums) 

 


