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1.Vispārīgie jautājumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā konkursa komisija izvērtē pretendentus Dundagas 

novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amatam. Izvirzīto amata 

pretendentu komisija iesaka Dundagas novada domes deputātiem apstiprināt par 

Dundagas novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu. 

1.2. Izvērtēšanas nolikumu apstiprina Dundagas novada domes priekšsēdētājs. 

1.3. Izvērtēšanas mērķis ir izvēlēties atbilstošāko kandidātu Dundagas novada 

pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amatam. 

1.4. Komisijas uzdevums ir izvērtēt konkursa dalībnieku profesionālo sagatavotību un 

atbilstību Dundagas novada pašvaldības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

speciālista amatam. 

 

2. Vērtēšanas noteikumi 

2.1.   Izvērtēšanu veic Dundagas novada domes izveidota komisija; 

2.2. Pretendenta atbilstība tiek noteikta izvērtējot pretendenta izglītību un 

profesionālo pieredzi. 

 

2.3.Prasības pretendentiem: 

 Augstākā izglītība eksaktajās nozarēs (dabaszinību jomā); 

 Vismaz 1 gada pieredze darbā ar ĢIS ArcView. 

 

2.4.Vērtēšanas pirmā kārta: 

2.4.1.Izglītība: 

 Augstākā izglītība eksaktajās nozarēs (dabaszinību jomā) – 5 punkti; 

 Maģistra grāds vai augstāks grāds eksaktajās nozarēs (dabaszinību jomā) – 7 punkti. 

 

2.4.2.Pieredze ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amatā: 

 No 1 līdz 2 gadiem - 1 punkts; 

 No 2 līdz 3 gadiem - 2 punkti; 

 No 3 līdz 4 gadiem - 3 punkti; 

 Vairāk par 5 gadiem - 4 punkti. 

 

Lai kvalificētos tālākai vērtēšanai, pretendentam pirmajā kārtā jāiegūst vismaz 

6 punkti pēc formulas (2.4.1.+2.4.2.) ≥ 6 



 

2.5.Vērtēšanas otrā kārta: 

2.5.1.Pirmo kārtu pārvarējušie pretendenti tiek uzaicināti uz pārrunām, kurās 

komisija papildus vērtē: 

 Izpratni par pašvaldību attīstības un teritorijas izmantošanas plānošanu 1-5 punkti; 

 Ar attīstības plānošanu un teritorijas izmantošanu saistīto kartogrāfisko materiālu 

pārzināšana 1-5 punkti; 

 Papildus izglītības un pieredzes izvērtējums attiecībā uz kartogrāfa vai plānotāja 

darbu (kursi, semināri, rekomendācijas) 1-3 punkti; 

 Saskarsmes spējas 1-3 punkti. 

 

Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu liekot atzīmi (1-5punkti). 

Katram pretendentam tiek noteikta vidējā atzīme. Apstiprināšanai amatā tiek 

virzīts tas, kurš abās kārtā saņem visaugstāko novērtējumu, bet ne mazāk kā 15 

punktus. 

 

2.6. Pretendentiem dokumenti (iesniegums, konkursa pretendenta aptaujas anketa, 

motivācijas vēstule, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, apliecību vai sertifikātu 

kopijas par papildus zināšanu apgūšanu) jāiesniedz vai jāiesūta Dundagas novada 

pašvaldības kancelejā līdz 2011.gada 18.februārim plkst.12.00. Pieteikumi, kurus 

iesniegs vai iesūtīs pēc norādītā termiņa, netiks izvērtēti. 

 

3.Komisijas darba organizācija 

3.1. Komisijas sēdes protokolē Dundagas novada domes apstiprinātā sekretāre. 

3.2. Komisija izvērtē katru pretendentu, kurš ir iesniedzis visus nepieciešamos 

dokumentus un atbilst izvirzītajām prasībām. 

3.3. Pretendenti, kuru iesniegtie dokumenti atbilst prasībām un, kuri pārvarējuši pirmo 

vērtēšanas kārtu, tiek uzaicināti uz pārrunām un tiek vērtēti atbilstoši šī nolikuma 

otrās vērtēšanas kārtas prasībām. 

3.4. Apstiprināšanai amatā tiek virzīts pretendents, kurš pēc punktiem saņēmis 

komisijas visaugstāko vidējo novērtējumu. 

3.5. Pretendentiem, kuri nav izvirzīti ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista 

amatam, rezultātus paziņo rakstiski. 

3.6. Ja komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu ģeogrāfiskās 

informācijas sistēmas speciālista amatam, komisija par to informē domes 

priekšsēdētāju. 

 


