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2015. gada 7.janvāra rīkojumu Nr. 

 
 
Konkurss uz Alsungas novada sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm 

un bērniem amatu 
 

 

Alsungas novada pašvaldība izsludina konkursu uz amatu  - Alsungas novada sociālais 
darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem. 
Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – 2015.gada 
22.janvāris. 
Motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un dzīves aprakstu 
(CV) līdz 2015.gada 22.janvārim plkst.17.00 jāiesniedz personīgi vai pa pastu Alsungas 
novada pašvaldības kancelejā, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306 tālr. 
uzziņām 26699509 (V.Zindberga). Ar konkursa nolikumu un amata aprakstu var iepazīties 
Alsungas novada pašvaldībā un pašvaldības mājas lapā www.alsunga.lv 
                                                                                             
Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības: 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālā darba 
jomā. 

Vēlama vismaz viena gada pieredze sociālā darba jomā vai darbā ar ģimenēm ar 
bērniem. 

Valsts valodas zināšanas. 
Augsta atbildības sajūta. 
Labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 
Spēja iejusties klientu situācijā, būt emocionāli atvērtam. 
Prasme praksē pielietot teorētiskās zināšanas. 

 
  

KONKURSA NOLIKUMS  
uz vakanto sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amatu 

  
  
2015.gada 7.janvāris 
Alsungas novadā 
  
Vispārīgā informācija 
1. Konkursu organizē un finansē Alsungas novada pašvaldība, juridiskā adrese –
Pils  iela1,Alsunga, Alsungas novads., reģistrācijas Nr. 90000036596 
2. Konkursa mērķis – noskaidrot piemērotāko pretendentu Alsungas novada 
pašvaldības sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amatam. 
3. Konkursa veids –konkurss. 
4. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs Latvijas 
Republikas pilsonis, kurš iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem 
pretendentu atlases dokumentiem un atbilst konkursa pretendentu atlases kritērijiem. 
 5. Piedāvājumi iesniedzami Alsungas novada pašvaldības kancelejā, Pils  ielā 1, 
Alsungā, Alsungas nov.,   līdz 2015.gada 22.janvārim  plkst. 17.00 
6. Pretendentu izvērt ēšana – Alsungas novada pašvaldībā Pils  ielā 1, Alsungā, 
Alsungas nov. – komisijas sēdē (par datumu un pulksteņlaiku pretendents tiek 
informēts elektroniskā vēstulē vai telefoniski). 
7. Piedāvājumi iesniedzami - personīgi, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam uz 



vakanto sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amatu”. Piedāvājumi tiek 
reģistrēti, numurēti un izskatīti, ņemot vērā to iesniegšanas datumu un laiku. 
8. Pilnvarots sniegt skaidrojumu par šo nolikumu ir kancelejas vadītāja 
V.Zingberga 
  
Informācija par konkursa priekšmetu 
9. Konkursa priekšmets 
Vakance uz sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem vietu. 
Pakļautība – Alsungas novada pašvaldības Sociālais dienests 
10. Amata pienākumi.  
Amata apraksts nolikuma Pielikumā Nr.1 
11. Pienākumu veikšanai nepieciešamo zināšanu apjoms. 
Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālā darbā vai 
karitatīvā sociālā darbā.  Svešvalodu zināšanas un autovadītāja apliecība tiks 
uzskatītas par   priekšrocību. 
12. Prasības pretendentam: 
12.1. pieredze sociālajā darbā. 
12.2. labas iemaņas darbā ar datoru. 
13. Veicamā darba patstāvības pakāpe. 
Savas amata kompetences robežās patstāvīgi pieņemt lēmumus un organizēt to 
realizāciju. 
  
Konkursā iesniedzamie materiāli 
14. Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
14.1. motivācijas vēstuli 
14.2. dzīves un darba apraksts (CV); 
14.3. izglītību apliecinošu dokumentu kopiju. 
15. Pretendents var iesniegt arī citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus 
dokumentus. 
  
Piedāvājumu izskatīšanas kārtība 
16. Pieteikumu izskatīšana, vērt ēšanas kritēriji, l ēmuma pieņemšana 
16.1. Komisija vērtēšanu veic divās kārtās: 2 
16.1.1. pirmajā kārtā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, vienas darba 
dienas laikā atver aploksnes, atlasa tos pieteikumus, kuri atbilst Nolikuma 4.punktā 
noteiktajam pretendentu lokam un kuros ir visi konkursa Nolikumā noteiktie 
nepieciešamie dokumenti; izvērtē pretendenta izglītību un pieredzi; 
16.2. otrajā kārtā (intervijā ar pretendentu) piedalīties tiek uzaicināti trīs pretendenti, 
ar pirmajā kārtā iegūto lielāko punktu skaitu par izglītību, pieredzi un papildus 
apmācību. 
16.2.1.. Par konkursa gaitas dokumentēšanu atbildīgais darbinieks, pēc Komisijas 
priekšsēdētāja rīkojuma, telefoniski paziņo intervijas norises laiku un vietu tiem 
pretendentiem, kuri izturējuši pirmo atlases kārtu un tiek aicināti uz darba interviju. 
16.3. Informācija par atklāta konkursa rezultātiem tiek nosūtīta tikai tiem 
pretendentiem, kuri ir uzaicināti un piedalījušies intervijā. 
16.4. Lēmumu pēc intervijas par pretendenta izvirzīšanu pieņemšanai darbā, komisija 
pieņem, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 
16.4.1. Kvalifikācija (izglītība): 
16.4.1.1. darbības sfērai atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā 
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā -10 punkti (par maģistra grādu 
sociālajā 
darbā – papildus 2 punkti); 
16.4.2. Pieredze sociālajā darbā (vērtē pēdējo 3 gadu pieredzi) - par katru gadu 2 
punkti; 
16.4.3. Papildu apmācības: amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību vai 
kursu apmeklējums pēdējo 3 gadu laikā) – līdz 2 punktiem; 



16.4.4. Pretendenta izpratne par amata pienākumu izpildi (situāciju jautājumi, 
skaidrojums par iespējamām problēmām, problēmu, gadījumu risinājums) – līdz 10 
punktiem ( vērtē intervijas laikā); 
16.4.5. Pretendenta saskarsmes spējas, motivācija, komunikācijas un argumentācijas 
prasmes – līdz 3 punktiem (vērtē intervijas laikā, subjektīvs vērtējums). 
16.5.Intervijas laikā pretendentam pēc komisijas priekšsēdētāja pieprasījuma jāuzrāda 
izglītības, apmācību un citu iesniegto dokumentu kopiju oriģināli. 
16.6. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot pretendentam jautājumus, kas saistīti ar 
iepriekšējo darba pieredzi, zināšanām, iespējamo problēmsituāciju analīzi, sociālā 
dienesta sniegto pakalpojumu un palīdzības iespējām u.c. ar tiešo amata pienākumu 
izpildi saistītus jautājumus. 
16.7.Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot pretendentam jautājumus tā saskarsmes 
spēju, komunikācijas un argumentācijas prasmju novērtēšanai. 
16.8.Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem, 
pretendenta iesniegtajiem dokumentiem (pirmā kārta), saskarsmes spējām, 
komunikācijas, argumentācijas prasmes un motivācijas intervijas laikā (otrā kārta); 
katra komisijas locekļa piešķirtie novērtējuma punkti un papildus punkti katram 
pretendentam tiek summēti. 
16.9. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem, pamatojoties uz pirmajā un otrajā 
kārtā iegūto punktu kopsummas rezultātu. 
16.10.Ja pretendenti saņēmuši vienādu novērtējumu, priekšrocības ieņemt amatu ir 
pretendentam ar lielāko iegūto punktu skaitu izglītībā un profesionālajā darbībā. 
16.11.Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes, pamatojoties uz 
pretendenta iegūto kopējo punktu skaitu un sagatavo konkursa norises noslēguma 
protokolu. 
16.12.Par rezultātiem paziņo katram otrajā kārtā intervētajam pretendentam rakstveidā 
piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas. 
16.13.Pretendents, kurš uzvarējis amata konkursā, tiek ieteikts pieņemšanai darbā. 
 

 
 Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem amata apraksts 

 
1. Alsungas novada dome. 
2. Amata nosaukums: 
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem  
Kods: 2635 03 
3. Tieši pakļauts Alsungas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājam. 
4. Darba mērķis: 
Nodrošināt Alsungas novada sociālā dienesta kvalitatīvu darba izpildi Savā darbā 
ievērot LR Satversmi, LR likumus, LR Ministru kabineta tiesību aktus, augstāko 
institūciju rīkojumus un ieteikumus, Alsungas novada domes nolikumu, Alsungas 
novada Sociālā dienesta nolikumu, Saistošos noteikumus un darba kārtības 
noteikumus. 
5. Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem amata pienākumi: 
5.1. Palīdzēt klientiem un viņu piederīgajiem attīstīt spējas un prasmes risināt 
personiskās un sociālās problēmas, regulāri veikt klientu dzīves apstākļu pārbaudes un 
ģimeņu pārraudzību; 
5.2. Sniegt klientiem un viņa piederīgajiem viņu vajadzībām atbilstošu informāciju, 
kas 
sekmē viņu problēmu atrisināšanu, kā arī pēc klientu lūguma, pārstāvēt viņu intereses 
citās institūcijās; 
5.3. Sniegt psiholoģisku atbalstu, konsultācijas un savas kompetences ietvaros 
apmācīt 
tos ģimenes locekļus, kuri aprūpē personu ar funkcionāliem traucējumiem. 
5.4. Izstrādāt katrai ģimenei individuālās sociālās rehabilitācijas plānu un īstenot to. Ja 
nepieciešams, plāna izstrādāšanā un īstenošanā piesaistīt citus speciālistus; 



5.5. Informēt pārraudzībā esošās ģimenes par izmaiņām normatīvajos aktos un par 
sociālajiem pakalpojumiem, kādus piedāvā valsts institūcijas, pašvaldība un 
nevalstiskais sektors; 
5.6. Iesaistīt brīvprātīgos alternatīvās aprūpes un citu sociālo pakalpojumu sniegšanā; 
5.7. Savas kompetences ietvaros klienta un viņa ģimenes sociālo problēmu risināšanā 
sadarboties ar klienta piederīgajiem, draugiem, kaimiņiem, citām institūcijām un 
sabiedrību kopumā; 
5.8. Informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām saņemt valsts apmaksātus sociālos 
pakalpojumus un iesniegt nepieciešamos dokumentus institūcijā pakalpojuma 
saņemšanai; 
5.9. Nepieciešama prasme darbā ar datoru. 
5.10. Veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem sadarbībā ar bērnu 
vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, valsts probācijas dienestu, ja bērns ir 
probācijas klients, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm; 
5.11. Pašvaldība profilakses lietu iekārto un uzvedības sociālās korekcijas programmu 
izstrādā katram bērnam, kurš: 
- izdarījis noziedzīgu nodarījumu un pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav apcietināts; 
- atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības   
atņemšanu; 
- atbrīvots no kriminālatbildības; 
-atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas; 
-izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 gadu vecuma 
sasniegšanas; 
-vairāk nekā divas reizes izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās 
prettiesiskās darbības; 
- ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības. 
8. Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm ar bērniem tiesības: 
8.1. pieprasīt darba pienākumu veikšanai nepieciešamo materiālo nodrošinājumu; 
8.2. regulāri saņemt samaksu par darbu; 
8.3. izteikt savus ierosinājumus darba kvalitātes un apstākļu uzlabošanai; 
8.4. patstāvīgi veikt darba pienākumus. 
9. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība: 
9.1.otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālā darbā vai 
karitatīvā 
sociālā darbā. 
10. Atbildība:  
10.1.par darba norisi un rezultātiem; 
10.2.par amata pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 
10.3.par savlaicīgu un kvalitatīvu pienākumu izpildi; 
10.4.par uzticētajām materiālajām vērtībām; 
10.5.par normatīvo aktu ievērošanu; 
10.6.par citu savā darbā skarto personu drošību; 
10.7.par personu datu un informācijas konfidencialitāti. 
 


