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LĒMUMS Nr.267
Par pretendentu atlases komisijas izveidi
apvienību pārvalžu vadītāja amatam un izvērtēšanas kritēriju apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komisijās, atklāti balsojot: ar
16 balsīm "Par" (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Didzis BĒRZIŅŠ, Mārtiņš DAĢIS, Dāvis KALNIŅŠ,
Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS, Aigars LUKSS, Aivars MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Zane
ROMANOVA, Uģis RUBENIS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Dainis VINGRIS, Andris
ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt pretendentu atlases komisiju apvienību pārvalžu vadītāja amatam šādā sastāvā:
1.1. Leons LĪDUMS, Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
1.2. Dainis VINGRIS, Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības un sadarbības jautājumos;
1.3. Andris ZĀLĪTIS, Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un vides jautājumos;
1.4. Uldis RIEKSTIŅŠ, Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors;
1.5. Kaspars SNIEDZĪTIS, Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

2.

Par pretendentu atlases komisijas apvienību pārvalžu vadītāja amatam priekšsēdētāju iecelt
Uldi RIEKSTŅU.

3.

Apstiprināt apvienības pārvalžu vadītāja amatam pretendentu izvērtēšanas kritērijus
(pielikums).

4.

Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 14.oktobrī.

5.

Komisija izbeidz pilnvaras ar domes lēmumiem par visu apvienību pārvalžu (Kokneses,
Pļaviņu, Jaunjelgavas, Neretas) vadītāja amatā iecelšanu.

6.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības personāllietu speciālistei Ievai ŠALMEI ne vēlāk kā
15 dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā valsts
amatpersonu sarakstu.

Pielikumā: Apvienības pārvalžu vadītāja amata pretendentu izvērtēšanas kritēriji uz 1lp.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

Apstiprināts pielikums
APVIENĪBU PĀRVALŽU VADĪTĀJU AMATU PRETENDENTU
IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Vispārējs kompetenču raksturojums

Nr.

Kompetence

Kompetences apraksts

1.

Izglītība

2.

Apvienības teritorijas
attīstības redzējums

3.

Komunikācijas prasmes

4.

Lojalitāte

5.

Pieredze vadošā amatā

2.līmeņa augstākā izglītība, vēlama atbilstoša
veicamajiem pienākumiem
Apvienības attīstības vīzija ilgtermiņā, primāri risināmie
jautājumi, svarīgākās jomas kur jāveic investīcijas, lai
sekmētu apvienības izaugsmi
Komunikācija ar iestādēm un iedzīvotājiem, sarežģītu
situāciju risināšana
Piemīt pozitīva un entuziasma pilna attieksme pret
veicamo darbu, kā arī lepojas ar organizāciju, kurā
strādā.
Lielāku iestāžu, struktūrvienību vai uzņēmumu vadības
pieredze

2. Kompetenču vērtējuma līmeņu apraksts
Katra kompetence tiek vērtēta 3 punktu sistēmā, kur 1 punkts ir viszemākais vērtējums, 3
punkti – visaugstākais vērtējums, bet 2 punkti tiek noteikti kā optimāls kompetences vērtējums.
Punkti

Novērtējuma
nosaukums

3

Augsts

2

Pietiekams

1

Nepietiekams

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Apraksts

Novērtējums atbilst īpaši labvēlīgai saderībai ar profesionālo
kompetenci, prasmes un iemaņas atbilst augstāka līmeņa amata
prasībām.
Novērtējums liecina par prasībām atbilstošām prasmēm un
iemaņām, kompetenci var attīstīt patstāvīgi.
Novērtējums nozīmē, ka nepiemīt atbilstošas prasmes un
iemaņas, kompetence ir jāattīsta.

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

2

L.Līdums

