
APSTIPRINĀTS  

Ar Aglonas novada domes 22.04.2021. 

sēdes lēmumu Nr.6 ; 13.§ 

 

Atklāta konkursa nolikums uz amatu  

Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs 

 (kods pēc klasifikatora 1112 31) 
 

1. Konkursa mērķis 

 

1.1. Konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties piemērotāko Aglonas novada Aglonas pagasta 

pārvaldes vadītāja amata kandidātu. 

 

2. Konkursa organizācija 

 

2.1. Aglonas pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk teksta – 

Komisija) uzdevums ir izvērtēt pretendentus un noteikt atbilstošāko kandidātu pagasta 

pārvaldes vadītāja amatam; 

2.2. Amata kandidāti izraugāmi atklātā konkursā; 

2.3. Konkursa komisija sastāv no deviņiem Aglonas novada domes deputātiem un 

izpilddirektora, kuri, savstarpēji vienojoties, ievēl komisijas priekšsēdētāju; 

2.4. Komisijas priekšsēdētājs sasauc komisijas sēdes, nosakot to norises vietu un laiku, kā arī 

vada Komisijas sēdes; 

2.5. Komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem; 

2.6. Konkursa laikā Komisija noskaidro katra amata pretendenta atbilstību amatam izvirzītajām 

prasībām; 

2.7. Konkurss notiek 2 kārtās: 

2.7.1. pirmā kārtā pretendentu vērtēšana notiek pēc iesniegtajiem dokumentiem, pārbaudot 

to atbilstību pamatprasībām un izglītībai; 

2.7.2. otrajai kārtai (intervija ar pretendentu) piedalīties tiek uzaicināti pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst konkursa nolikumā noteiktajām pamatprasībām. 

2.8. Otrajā kārtā tiek vērtēta līdzšinējā profesionālā darba pieredze, pretendenta motivācija, 

spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, 

komunikāciju prasme, izpratne par veicamā amata pienākumiem un to izpildi. 

2.9. Komisijas locekļiem 2.kārtas (intervijas) laikā ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam, kas 

saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, prasmēm, spējām un motivāciju. 

2.10. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem pēc intervijas, pamatojoties uz iegūtā 

individuālā vērtējuma vidējo punktu skaitu (1.pielikums); 

2.11. Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija balso par pretendentiem. Ja 

balsojums ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas 

priekšsēdētājam savs lēmums ir jāpamato, un tas tiek ierakstīts protokolā; 

2.12. Komisija var lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 

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

katram pretendentam rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma 

pieņemšanas; 

2.14. Komisijas apstiprināto pretendentu komisijas priekšsēdētājs virza uz Aglonas novada 

domes sēdi apstiprināšanai, iesniedzot pretendenta iesniegtos dokumentus un komisijas 

lēmumu novada domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc komisijas lēmuma. 

2.15. Pēc pozitīva novada domes lēmuma, pretendents tiek iecelts amatā, noslēdzot darba 

līgumu uz nenoteiktu laiku un nosakot pārbaudes laiku - 3 mēnešus; 



2.16. Komisijas sēdes tiek protokolētas, un Komisijas sēžu protokolus paraksta visi klātesošie 

Komisijas locekļi. 

 

3. Pretendenta iesniedzamie dokumenti un kārtība 

 

3.1. Konkursā var piedalīties pretendents, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem 

nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem. 

3.2. Pretendents sagatavo un nodrošina, ka līdz 2021.gada 14.maija  plkst. 12:00 tiek iesniegts 

pieteikums uz amatu, kas sastāv no: 

3.2.1. Motivācijas vēstules 

3.2.2. Izglītības un darba pieredzes apraksts (CV) 

3.2.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinoša izglītības dokumenta kopija. 

3.3. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis 

konkursa noteikumiem. 

3.4. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda darba intervijas dienā. 

3.5. Pretendents nodrošina, ka pieteikums tiek iesniegts pa pastu (Aglonas novada domei, 

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV - 5304), iesniegts 

personīgi (Aglonas novada domē, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas 

novads) vai arī elektroniski ar elektronisko parakstu uz adresi: padome@aglona.lv.  

3.6. Pretendenta pieteikums ir spēkā 3 mēnešus no konkursa izsludināšanas dienas (derīguma 

termiņš). Šajā laikā komisija nodrošina pretendenta pieteikuma glabāšanu. Ziņas par 

pretendentiem, kas iegūtas konkursa gaitā, ir konfidenciālas, un komisijas locekļiem un 

konkursa norisē iesaistītajiem darbiniekiem nav tiesības tās izpaust. 

3.5. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja konkurss 

tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai pretendents iesniegto 

dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu. 

 

4. Kvalifikācijas prasības pretendentam amata pamatpienākumi: 

 

4.1. Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes: 

4.1.1. Otrā līmeņa augstākā izglītība. 

4.1.2. Vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā; 

4.1.3. Vēlama vismaz 2 gadu pieredze pašvaldību darbā,  

4.1.4. Pašvaldību darbu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana; 

4.1.5. Labas datorlietošanas prasmes.  

4.1.6. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām  

4.2. Amata pamatpienākumi: 

4.2.1. Nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” un Aglonas pagasta pārvaldes nolikumā noteikto 

pašvaldības funkciju izpildi; 

4.2.2. Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, pārvaldes nolikuma, Aglonas 

novada domes lēmumu, rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu; 

4.2.3. Sagatavot un iesniegt novada pašvaldībai pagasta pārvaldes budžeta pieprasījumu, budžeta 

izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajam budžetam; 

4.2.4. Vadīt iestādes un to darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas pašvaldību jomu 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas 

darbiniekiem, veicināt profesionālo izaugsmi; 

4.2.5. Nodrošināt pagasta pārvaldes lietojumā nodotā pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma 

lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu; 

mailto:padome@aglona.lv


4.2.6. Nodrošināt pārvaldes ēkas un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā.  

 

6. Darba intervija 

 

6.1. Darba intervija notiek novada domē, adrese: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, 

Aglonas novads. Par konkrētu darba intervijas laiku tiks informēti tie pretendenti, kuri būs atzīti 

par atbilstošiem pretendentiem izvirzītajām kvalifikācijas un pieredzes prasībām. 

6.2. Darba intervijas laikā Komisija klātienē vai attālināti ZOOM platformā novērtē pretendenta 

spējas un piemērotību izvirzītajām prasībām un kompetencei – spēja argumentēt, komunicēt, 

prezentēt; 

6.3. Darba intervijas laikā Komisijai ir tiesības pārliecināties par personas identitāti un iepazīties 

ar iesniegto dokumentu kopiju oriģināliem. 

 

7. Nobeiguma noteikumi 

 

7.1. Amata konkursa Nolikums tiek publicēts pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv, 

sludinājums par amata konkursu publicēts pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv un 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv  

7.2. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar Komisijas protokolu un 

komisijas pieņemto lēmumu. 

7.3. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga, tiek izsludināts atkārtots konkurss. 

 

Novada domes priekšsēdētājs      Juris Butēvics 

1.pielikums 

 Punkti Punkti Piezīmes 

1. Izglītība atbilstoši Nolikuma 4.1.1. punkta 

prasībām  

Līdz 6   

2. Darba pieredze vadošā amatā (vairāk kā 5 gadi 

– 6, no 2 līdz 5 gadiem - 4; līdz 2 gadiem – 2 

punkti). 

Līdz 6   

3. Pieredze pašvaldību darbā (vairāk kā 5 gadi – 

6, no 2 līdz 5 gadiem - 4; līdz 2 gadiem – 2 

punkti). 

Līdz 6   

4. Amata pienākumu izpildei nepieciešamās 

prasmes – latviešu valodas, datorlietošanas 

prasmes. 

Līdz 6 

(Katra 3) 

  

5. Pretendenta spējas sniegt kompetentas atbildes 

uz jomai specifiskiem jautājumiem. 

Līdz 6   

6. Pretendenta saskarsmes spējas, komunikācija, 

orientācija uz attīstību, stratēģiskais 

redzējums, motivēšana un attīstīšana. 

Līdz 10 

(katrs 2) 

  

Kopējais punktu skaits Max 40   

 

http://www.aglona.lv/
http://www.aglona.lv/
http://www.nva.gov.lv/

