
 
 
 
 
 

VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv 

 

LĒMUMS 

 
2022.gada 30.augustā                       Ventspilī     N°152 

(protokols N°16, 3..§) 

 

Par pretendentu atlasi uz p/i “Ventspils Izglītības pārvalde”  
vadītāja amatu 

 

 Nolūkā izvēlēties piemērotāko pretendentu, balstoties uz profesionalitātes un kompetences 

kritērijiem, uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amatu, 

pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas 

nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un 

pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei" 4.punktu, kā arī Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas 2022.gada 23.augusta ieteikumu un Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības domes Finanšu komitejas 2022.gada 25.augusta atzinumu,  

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Uzsākt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amata 

pretendentu atlasi. 

2. Apstiprināt pretendentu atlases uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības 

pārvalde” vadītāja amatu nolikumu (turpmāk – Nolikums) saskaņā ar pielikumu. 
3. Apstiprināt atklāta konkursa komisiju pretendentu atlasei uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amatu šādā sastāvā: 
3.1. Komisijas priekšsēdētājs – Kaspars Vitenbergs – Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektora 1.vietnieks – Ventspils domes administrācijas vadītājs; 
3.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ineta Tamane - Ventspils valstspilsētas pašvaldības 

izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos; 
3.3. Komisijas locekļi: 

3.3.1.  Una Libkovska – Ventspils Augstskolas Studiju prorektore; 

3.3.2.  Ineta Vašuka - Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes 
administrācija” Juridiskās nodaļas vadītāja; 

3.3.3.  Ieva Caune - Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes 
administrācija” Personāla nodaļas vadītājas p.i.; 

3.4. Komisijas sekretārs – Terēze Zviedrāne - Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils 
domes administrācija” Personāla nodaļas vadītājas vietnieces p.i. 

4. Noteikt, ka Komisijas priekšsēdētājam nepieciešamības gadījumā ir tiesības izdarīt grozījumus 
nolikumā. 



5. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla 
nodaļai veikt nepieciešamās darbības, lai izsludinātu pieteikšanos atklāta konkursa uz Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amatu ietvaros. 

6. Uzdot Komisijai veikt pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu saskaņā ar nolikumu. 
7. Komisija savu darbību izbeidz ar brīdi, kad tiek pieņemts Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

lēmums par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja 

iecelšanu amatā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          J.Vītoliņš 

 

 

 
 

I.Caune 

63601112 

ieva.caune@ventspils.lv 
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Pielikums Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

 2022.gada 30.augusta lēmumam Nr. 152 (protokols N°16, 3.§) 
“Par pretendentu atlasi uz p/i “Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amatu” 

 

Ventspilī 
 

2022.gada 30.augustā 

 

Pretendentu atlases uz Ventspils valstspils tas pašvald bas iestādes “Ventspils Izgl t bas 

pārvalde” vad tāja amatu nolikums  

 

 Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 
noteikumu Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi 
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot 
augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldības 
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei" 
4.punktu 

 

1. Vispār gie jautājumi 
 

1.1. Nolikums nosaka kārtību un pretendentu vērtēšanas metodiku Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
iestādes “Ventspils Izglītības pārvalde” (turpmāk – Izglītības pārvalde) vadītāja amata (turpmāk – Amats) 

pretendentu atlasei. 

1.2. Izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendentu atlasei tiek rīkots atklāts konkurss (turpmāk - Konkurss), 

kas notiek vismaz divās kārtās. 
1.3. Konkursa mērķis ir izvēlēties atbilstoši Amatam izvirzītajām prasībām piemērotāko pretendentu, 

balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem.  
1.4. Pretendentu pieteikšanās termiņš Konkursam ir ne mazāk kā 20 (divdesmit) kalendāra dienas no Konkursa 

izsludināšanas dienas. Konkursa beigu termiņa datums tiek norādīts darba sludinājumā. Pēc termiņa 
beigām iesniegtie pieteikumi netiks virzīti atlasei.  

1.5. Konkursa komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļa. 
 

2. Konkursa komisija 

 

2.1. Amata pretendentus vērtē Konkursa komisija. Konkursa komisiju 6 (sešu) locekļu sastāvā apstiprina 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. 

2.2. Konkursa komisija nodrošina Konkursa norisi vismaz divās kārtās: 
2.2.1. pirmā kārta: atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem novērtē Amata pretendentu atbilstību 

Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām; 
2.2.2. otrā kārta: organizē darba intervijas ar Amata pretendentiem, kuru iesniegtie dokumenti atbilst 

Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Lai pārbaudītu Amatam nepieciešamās teorētiskās 
zināšanas un prasmes, otrajā kārtā papildus darba intervijai Amata pretendentam var noteikt 
uzdevumus. 
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2.3. Pēc noslēdzošās kārtas Konkursa komisija izvēlas izvirzītajām prasībām atbilstošāko Amata pretendentu 
un sagatavo pamatotu ierosinājumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domei (turpmāk – Domei), 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikuma noteiktajā kārtībā, t.sk. izskatot jautājumu attiecīgajā 
komisijā un komitejā. 

2.4. Konkursa komisiju vada un darbu organizē Konkursa komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā 
– Konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ja Konkursa komisijas sēdē nepiedalās Konkursa 
komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, Konkursa komisijas locekļi no sava vidus ar 
vienkāršu balsu vairākumu ievēl sēdes vadītāju. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne 
mazāk kā 1/2 no Konkursa komisijas locekļu skaita. 

2.5. Konkursa komisijas sēdes tiek protokolētas, ko nodrošina Konkursa komisijas sekretārs. Ja Konkursa 
komisijas sēdē nepiedalās Konkursa komisijas sekretārs, Konkursa komisijas locekļi no sava vidus ar 
vienkāršu balsu vairākumu ievēl sēdes protokolistu. Konkursa komisijas sēdes protokola projektu saskaņo 
ar Konkursa komisijas locekļiem. Protokolu paraksta Konkursa komisijas sēdes vadītājs un protokolists. 

2.6. Konkursa komisija sēdēs pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo Konkursa komisijas locekļu balsu 
vairākumu. Ja Konkursa komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. 
Konkursa komisijas sēdes ir slēgtas. 
 

3. Atlases pras bas pretendentiem un Konkursa atklātuma nodrošināšana 

 

3.1. Amata pretendentiem tiek noteiktas šādas atlases prasības:  
3.1.1. augstākā izglītība: akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

(priekšrocība pretendentiem ar augstāko izglītību pedagoģijā vai citā līdzīgā darbības sfērā); 
3.1.2. priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu; 
3.1.3. ir vismaz piecu gadu darba pieredze izglītības jomā, tai skaitā, vismaz triju gadu darba pieredze 

izglītības vadības darbā; 
3.1.4. valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz 

vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā 
apjomā; 

3.1.5. labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru 

pieredzējuša lietotāja līmenī;  
3.1.6. izglītības nozares normatīvo aktu pārzināšana un orientēšanās esošajā situācijā izglītības jomā 

valstī;  
3.1.7. zināšanas izglītības attīstības pamatnostādņu un mācību satura jautājumos, pieejas Skola2030 

pārzināšana; 

3.1.8. prasme pielietot praksē teorētiskās zināšanas, izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē 
esošajiem jautājumiem; 

3.1.9. zināšanas un pieredze izglītības kvalitātes novērtēšanas jautājumos; 
3.1.10. teicamas prezentēšanas un komunikācijas prasmes; 
3.1.11. precizitāte un augsta atbildības sajūta;  
3.1.12. spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus;  
3.1.13. vēlama pieredze projektu izstrādē un vadībā.  

3.2. Darba sludinājums par Konkursu tiek publicēts sekojošos plašsaziņas līdzekļos: 

3.2.1. Vietējā laikrakstā; 
3.2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības portālā www.ventspils.lv; 

3.2.3. Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā; 

3.2.4. Personāla atlases interneta vietnēs. 
 

4. Pieteikumu iesniegšanas kārt ba un iesniedzamie dokumenti 
 

4.1. Amata pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
4.1.1. dzīves un darba apraksts (CV), konkrēti norādot laika periodus, iegūtās izglītības līmeni, darba 

pienākumus, valodas prasmes, prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām; 
4.1.2. pieteikuma vēstule, kurā pausts redzējums par izglītības sistēmas resursu pārvaldību Ventspilī, 

Ziemeļkurzemē un valstī, tai skaitā izvēršot sadaļu par normatīvo aktu bāzes stiprajām un vājajām 
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pusēm izglītības jomā. 
4.2. Nolikuma 4.1.punktā norādītos dokumentus Pretendents var iesniegt: 

4.2.1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu -  Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Jūras ielā 36, Ventspilī, 
LV-3601, uz aploksnes jābūt norādei “Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils 
Izglītības pārvalde” vadītāja amata pretendentu atlases konkursam”, kā arī Konkursa dalībnieka 
vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram; 

4.2.2.  iesniedzot personīgi slēgtā aploksnē - Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils 
domes administrācija” Personāla nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī,  44.kabinetā, darba dienās no 
plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās 
no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00; 

4.2.3. elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu 
elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi “Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes 
“Ventspils Izglītības pārvalde” vadītāja amata pretendentu atlases konkursam”. 

4.3. Pieteikumi tiek reģistrēti Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” 

nomenklatūrā noteiktajā kārtībā. 
 

5. Atlases un v rt šanas process 

 

5.1. Konkursa pirmajā kārtā, kura notiek piecu darba dienu laikā pēc darba sludinājumā norādītā pieteikšanās 
termiņa beigām, Konkursa komisija saskaņā ar vērtēšanas tabulu (1.pielikumā) izvērtē: 
5.1.1. vai Amata pretendents ir iesniedzis visus šajā nolikumā noteiktos dokumentus noteiktajā kārtībā 

un termiņos. Amata pretendenti, kuri nav iesnieguši visus šajā nolikumā paredzētos dokumentus 
vai arī tos nav iesnieguši noteiktajā kārtībā un termiņā, netiek vērtēti; 

5.1.2. atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem pretendenta atbilstību šā nolikuma 3.nodaļā 3.1.1. – 

3.1.4.punktā minētajām prasībām, kā rezultātā atbilstošākie Amata pretendenti tiek aicināti uz 
Konkursa otro kārtu – darba interviju.  

5.2. Konkursa otrā kārta notiek ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Konkursa 
komisija aicina Amata pretendentus uz Konkursa otro kārtu, paziņojot katram Amata pretendentam 
konkrētu intervijas datumu un laiku, kā arī norises vietu. 

5.3. Konkursa otrajā kārtā Amata pretendenti Konkursa komisijai raksturo savu līdzšinējo darbu, darba 
pieredzi, izglītību, motivāciju strādāt Amatā, kā arī iepazīstina ar savu redzējumu par izglītības sistēmas 

attīstības iespējām Ventspilī, Ziemeļkurzemē un valstī, tās stiprajām un vājajām pusēm, atbild uz 
Konkursa komisijas locekļu jautājumiem. 

5.4. Lai izvērtētu Amata pretendentu atbilstību 3.nodaļas 3.1.5. – 3.1.13. punktā izvirzītajām prasībām, kā arī 
novērtētu pretendentu profesionālo kompetenci, motivāciju un atbilstību Amatam, Konkursa komisijas 

locekļi darba intervijas laikā uzdod pretendentiem jautājumus, kas attiecas uz paredzētā darba veikšanu 
un pretendenta piemērotību šim darbam, ievērojot Darba likumā noteiktos ierobežojumus. 

5.5. Konkursa otrajā kārtā katrs Konkursa komisijas loceklis individuāli vērtē Amata pretendentu un piešķir 
punktus augošā secībā no 1 līdz 10 katram pretendentam saskaņā ar vērtēšanas tabulu (2.pielikumā). 
Vidējais aritmētiskais vērtējums tiek iegūts no visu Konkursa komisijas locekļu individuālajiem 
vērtējumiem par katru Amata pretendentu. Pamatojoties uz minēto vērtējumu, nosaka, kurš no Amata 
pretendentiem ir saņēmis augstāko vērtējumu.  

5.6. Ja augstāko vērtējumu Konkursa otrajā kārtā ir ieguvuši vairāki pretendenti, Konkursa komisija organizē 
papildu atlases kārtu.  
 

6. Konkursa rezultāti 
 

6.1. Pēc Konkursa noslēdzošās (pēdējās) kārtas rezultātu apkopošanas Konkursa komisija izvēlas izvirzītajām 
prasībām atbilstošāko Amata pretendentu un sagatavo pamatotu ierosinājumu par tā iecelšanu amatā. 

6.2. Piecu darbdienu laikā pēc Konkursa noslēguma, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils 
domes administrācija” Personāla nodaļa rakstiski paziņo pretendentiem Konkursa rezultātu. 

6.3. Lēmumu par pretendenta iecelšanu Amatā pieņem Dome pēc Amata kandidatūras saskaņošanas ar 

Izglītības un zinātnes ministriju.  
6.4. Konkursā izvēlētajam Amata pretendentam personīgi jāierodas Domes sēdē, kurā tiek skatīts jautājums 
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par viņa iecelšanu Izglītības pārvaldes vadītāja amatā.  
 

7. Informācijas atklāt bas pras bas 

 

7.1. Nominācijas procesa atklātums tiek nodrošināts saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības nolikumu. 

7.2. Lai informētu sabiedrību par pretendentu atlases rezultātiem, Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas 
lapā tiek publicēta attiecīga informācija Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.  

7.3. Konkursa dokumentu saglabāšana tiek nodrošināta saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
iestādes “Ventspils domes administrācija” nomenklatūru, ievērojot normatīvo aktu prasības fizisko 
personu datu un informācijas atklātības jomā. 
 

8. Nosl guma jautājumi 
 

8.1. Atkārtotu pretendentu Konkursu izsludina, ja: 
8.1.1. Konkursā nav pieteicies neviens pretendents; 
8.1.2. saskaņā ar Konkursa komisijas ierosinājumu neviens no Amata pretendentiem neatbilst 

izvirzītajām prasībām; 
8.1.3. Dome neatbalsta Konkursa komisijas ieteiktā pretendenta iecelšanu Amatā; 
8.1.4. Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņo pretendenta kandidatūru. 

8.2. Konkursa komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs. 

 

Domes priekšsēdētājs  J.Vītoliņš 

   

 

 

 

 
 

Sagatavoja: 

T.Zviedrāne, 63601143 

tereze.zviedrane@ventspils.lv  
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