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Alsungas novada domes Bibliotēkas 

vadītāja amata konkursa nolikums 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Konkurss uz Alsungas novada domes 

Bibliotēkas vadītāja vietu (turpmāk – Konkurss). 

1.2. Konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Alsungas novada domes Bibliotēkas 

(turpmāk – Bibliotēka) vadītāja amatam (kods pēc profesiju klasifikatora 1349 

34) atbilstošāko pretendentu. 

1.3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt Konkursa dalībnieku profesionālo sagatavotību un 

prasmju atbilstību šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

 

2. Konkurss komisija un tās darba organizācija 

2.1. Konkurss komisiju (turpmāk tekstā - Komisija) 8 (astoņu) locekļu sastāvā apstiprina 

Alsungas novada dome. 

2.2. Komisija savu darbu veic Alsungas novada domes telpās Pils ielā 1, Alsungā, 

Alsungas novadā. 

2.3. Konkursa Komisijas sēdes ir slēgtas. 

2.4. Pirmajā Komisijas sēdē no komisijas locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un 

sekretāru. Nākamās sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs. Komisijas sēdes protokolē 

Komisijas sekretārs. Komisijas protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs un 

sekretārs. 

2.5. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas 

locekļiem. 

2.6. Komisija: 

2.6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokuments; 

2.6.2. izvēlas Konkursa noteikumiem atbilstošus amata kandidātus; 

2.6.3. nosaka pretendentu interviju norises laiku un intervē kandidātus; 

2.6.4. pieņem lēmumus par Konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim 

Nolikumam. 

2.6.5. Katrs Komisijas loceklis par katru pretendentu dod savu novērtējumu. 
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2.6.6. Izvēlas atbilstošāko kandidātu Bibliotēkas vadītājam un iesniedz domē 

apstiprināšanai. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Pieteikties uz amatu var jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš 

iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases 

dokumentiem. 

3.2. Pretendentu atlases kritēriji: 

3.2.1. izglītība; 

3.2.2. pieredze bibliotēku darbā;  

3.2.3. informācijas tehnoloģiju prasmes; 

3.2.4. valsts valodas prasme augstākajā līmenī;  

3.2.5. svešvalodu prasme; 

3.2.6. izpratne par finanšu plānošanu; 

3.2.7. saskarsmes prasmes; 

3.2.8. profesionālās prasmes bibliotēkas darba plānošanā un vadībā. 

 

4. Konkurss izsludināšana un dokumentu iesniegšana 

4.1. Sludinājumu par pieteikšanos publicē Alsungas novada mājas lapā www.alsunga.lv 

un Alsungas novada domes Facebook lapā, laikrakstā “Kurzemnieks”. Sludinājumā 

norāda prasības pretendentiem, iesniedzamos dokumentus, Konkursa termiņu, vietu 

un kontakttālruni. 

4.2. Pretendents pieteikumu un tam pievienotos dokumentus: 

4.2.1. var iesniegt personīgi Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā, administrācijas darba laikā; 

4.2.2. nosūtot uz e-pastu dome@alsunga.lv vai pa pastu Alsungas novada domei, 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306: pieteikums uz Alsungas 

bibliotēkas vadītāja vietu. 

4.3. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 7. decembrim 

plkst. 15:00 (saņemšanas zīmogs). Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi 

netiks vērtēti. 

4.4. Pieteikums satur šādus dokumentus: 

4.4.1. īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV); 

4.4.2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas; 

4.4.3. motivācijas vēstuli; 

4.4.4. Alsungas novada bibliotēkas attīstības redzējumu (līdz 2 A4 formāta lapām 

datorrakstā; burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums -12); 

4.4.5. valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams); 

4.4.6. vēlamas rekomendācijas vai ieteikumu vēstules; 

4.4.7. citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem. 

4.5. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka 

piekritis Konkursa noteikumiem. 
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4.6. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda intervijas dienā, ja pretendents tiks 

uzaicināts uz darba interviju - konkursa II (otro) kārtu. 

 

5. Pieteikuma izskatīšana, vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana 

5.1. Pretendentu izvērtēšana norit 2 kārtās: 

5.1.1. I (pirmajā) kārtā komisija divu darba dienu laikā pēc Konkurss termiņa beigām 

atver aploksnes, izvērtē iesniegtos dokumentus un, atbilstoši iesniegtajiem 

dokumentiem, novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām 

prasībām; 

5.2. I (pirmajā) kārtā Komisija izvērtē šī nolikuma 4.4. punktā minēto informāciju un 

dokumentus punktu sistēmā (maksimāli iespējamais punktu skaits ir 16 punkti): 

Nosacījums Punkti Komisijas 

vērtējums 

Izglītība (3) 

augstākā akadēmiskā izglītība bibliotēku darba jomā  3  

augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā 3  

vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā  2  

tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba 

jomā 

1  

augstākā izglītība citā jomā   0,5  

Pieredze bibliotēku darbā (3) 

Pieredze bibliotēkas vadītāja darbā 3  

Pieredze bibliotekāra darbā un pieredze vadības vai 

pedagoģiskā darbā 

2  

Pieredze bibliotekāra darbā 1  

Papildus izglītība un kvalifikācija (saskaņā ar CV un apliecinošajiem 

dokumentiem) (13) 

Amata pienākumu izpildei būtisku apmācību vai kursu 

apmeklējums pēdējo 5 gadu laikā (subjektīvs vērtējums) 

0-3 

 

 

Amata pienākumu izpildei vēlamā pieredze un prasmes: 

Informācijas tehnoloģiju prasmes: 1 

Projektu vadības prasmes: 1 

Svešvalodu prasme: 1 

B kategorijas autovadītāja apliecība: 1 

Citas amata pienākumu veikšanai noderīgas prasmes: 

1 

0-5  

Bibliotēkas attīstības redzējums un motivācija (subjektīvs 

vērtējums) 

0-5  

 

5.3. Konkursa II (otrajā) kārtā – intervijā – tiek uzaicināti piedalīties tie pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un, kuri 

Konkursa I (pirmajā) kārtā ieguvuši vismaz 50% no pirmajā kārtā iespējamo punktu 

skaita. 



5.4. Darba interviju norises laiku un vietu nosaka Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas 

sekretārs telefoniski vai elektroniski paziņo tiem pretendentiem, kuri izturējuši I 

(pirmo) atlases kārtu un tiek aicināti uz darba interviju. 

5.5. Konkursa komisija uzklausa katru pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām prasībām un 

kurš ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus. 

5.6. Konkurss komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar Komisijas sastāvu un 

uzaicina pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt uz Bibliotēkas vadītāja vietu.  

5.7. Pretendentam tiek dots laiks 4 minūtes, lai prezentētu savu Bibliotēkas attīstības 

redzējumu. 

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

tālākizglītību, darba pieredzi, normatīvo aktu pārzināšanu, sniegto prezentāciju u.c., 

kas ļauj izvērtēt pretendenta zināšanas, pieredzi, komunikācijas prasmes, motivāciju 

un atbilstību Bibliotēkas vadītāja amata izvirzītajām prasībām. 

5.9. Pretendentam, ierodoties uz 2. kārtu, jāuzrāda Komisijai izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju, kā arī profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu oriģināli un valsts 

valodas prasmes apliecība, ja tāda ir nepieciešama. 

5.10.  Katrs Komisijas loceklis individuāli novērtē pretendenta darba intervijas laikā 

sniegto informāciju punktu sistēmā. Maksimāli iespējamais punktu skaits (15 punkti). 

Kritērijs Punkti Vērtējums 

Komisija izvērtē pretendenta iesniegto Bibliotēkas attīstības redzējumu, 

pamatojumu (15 punkti) 

1. Attīstības redzējuma pamatojums, tā 

atbilstība iesniegtajam rakstiskajam 

materiālam (subjektīvs vērtējums). 

1-5  

2. Spējas sniegt kompetentas atbildes uz 

jomai specifiskiem jautājumiem 

(subjektīvs vērtējums). 

1-5  

3. Saskarsmes spējas, komunikācijas 

prasme, personības īpašības 

(subjektīvs vērtējums). 

1-5  

 

5.11. Pretendenta maksimāli iespējamais - I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopējais punktu 

skaits – 31 punkts. 

5.12. Ja I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopsummā vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu 

vērtējumu, Komisijai ir tiesības organizēt papildu atlases kārtu. 

5.13. Pēc pretendentu izvērtēšanas, Komisija vienojas par piemērotākā pretendenta 

ieteikšanu Bibliotēkas vadītāja amatam. Ja Komisijas locekļi nevar vienoties par vienu 

piemērotāko pretendentu, lēmumu pieņem, atklāti balsojot ar klātesošo balsu 

vairākumu. Ja balsu skaits sadalās, izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam. 

5.14. Piecu darba dienu laikā pēc II (otrās) kārtas (intervijas) katram intervētajam 

pretendentam paziņo Konkurss rezultātus. 

5.15. Izvēlēto pretendentu pieņem darbā pēc apstiprināšanas Alsungas novada domes 

sēdē, noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes laiku. 



5.16. Ja Komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu iestādes vadītāja 

amatam, Komisija pieņem lēmumu par atkārtotu Konkursa izsludināšanu. 

 

6. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un pamatprasmes 

6.1. Amata pamatpienākumi: 

6.1.1. plānot, organizēt un vadīt Bibliotēkas darbību saskaņā ar Alsungas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Bibliotēkas nolikumu; 

6.1.2. plānot un organizēt kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, sistematizēšana, 

kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana, kā arī bibliotēkas krājumā 

esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanu un 

bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu; 

6.1.3. sniegt bibliotēkas lietotājiem konsultācijas tradicionālo un elektronisko 

resursu izmantošanā; 

6.1.4. nodrošināt preses publikāciju par Alsungas novadu apkopošanu un 

uzglabāšanu; 

6.1.5. plānot, vadīt un koordinēt izglītojošus, informatīvus un kultūras pasākumus 

Bibliotēkā un sastādīt pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim, gadam; 

6.1.6. nodrošināt pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Alsungas 

ziņas” aktuālu informāciju par norisēm un jaunumiem Bibliotēkā; 

6.1.7. organizēt bibliotēkas darbinieku darbu un kontrolēt pienākumu izpildi;  

6.1.8. veikt administratīvus pienākumus; 

6.1.9. sagatavot apstiprināšanai Bibliotēkas budžeta plānu un atbildēt par 

apstiprinātā budžeta izpildi;  

6.1.10. nodrošināt Bibliotēkas saimniecisko darbību - veikt lietošanā esošā inventāra 

un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu, jaunu iespieddarbu, 

saimniecisko materiālu un inventāra iegādi budžeta ietvaros, organizēt maksas 

pakalpojumu sniegšanu; 

6.1.11. nodrošināt Bibliotēkas lietojumā nodotā inventāra un nekustamā īpašuma 

lietderīgu apsaimniekošanu un saglabāšanu; 

6.1.12. piesaistīt sponsoru līdzekļus un projektu līdzfinansējumu Bibliotēkas 

pasākumiem; 

6.1.13. veidot sadarbības tīklu ar citām organizācijām un iestādēm Alsungas novadā; 

6.1.14. pārstāvēt Bibliotēku pašvaldības, valsts, sabiedriskās u.c. iestādēs savas 

kompetences ietvaros; 

6.1.15. ievērot Bibliotēku darbību reglamentējošus normatīvos aktus, tai skaitā 

organizēt Bibliotēkas akreditāciju. 

6.2.Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze: 

6.2.1. izglītība bibliotēku jomā (vai augstākā izglītība citā jomā, stājoties darbā 

obligāti nepieciešams apgūt tālākizglītības kursus bibliotēku darba jomā); 

6.2.2. augsta saskarsmes kultūra; 

6.2.3. bibliotēku darbības pārzināšana; 

6.2.4. augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas; 

6.2.5. zināšanas lietvedībā un budžeta plānošanā; 



6.2.6. augstas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes; 

6.2.7. vēlamas prasmes darbā ar elektronisko katalogu BIS Alise. 

 

7. Noslēguma noteikumi 

 

7.1. Uzziņas var saņemt pa tālruni 20280614 (Lauma Migoviča, personāla speciāliste). 

7.2. Netiek izvērtēti pieteikumi, kuri (vismaz viens kritērijs): 

7.2.1. nav noformēti atbilstoši Nolikuma 4.2. punkta nosacījumiem; 

7.2.2. saņemti pēc Nolikuma 4.3. punktā noteiktā termiņa; 

7.2.3. nesatur Nolikuma 4.4. punktā noteikto informāciju un dokumentus; 

7.2.4. satur pretendenta sagatavotus, bet neparakstītus un nedatētus dokumentus. 

7.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja 

Konkurss tiek atsaukta pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām un pretendents 

iesniegto dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu. 

7.4. Konkursa Nolikums sagatavots uz 6 (sešām) lapām. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

 


