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LĒMUMS 
Rēzeknē 

 
2022.gada 2.jūnijā Nr. 601 (prot. Nr.16, 4.§) 
 
Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.9 „Par 

personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas 2.punktu, ņemot vērā 
Finanšu pastāvīgās komitejas 2022.gada 26.jūnija priekšlikumu, Rēzeknes novada dome nolemj: 
 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumos 
Nr.9 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”, kas apstiprināts 
Rēzeknes novada domes 2014.gada 30.aprīļa sēdē (protokols Nr.11, 4.§), turpmāk 
tekstā – Noteikumi: 

1.1. Papildināt Noteikumu 26.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:  
“Ja konkurss tiek rīkots uz iestādes vadītāja vakanto amatu, pretendents iesniedz 
arī iestādes attīstības koncepciju.” 

1.2. Papildināt Noteikumu 31.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:  
“Ja konkurss tiek rīkots uz iestādes vadītāja vakanto amatu, komisija vērtē 
iesniegto attīstības koncepciju.” 

1.3. Izteikt Noteikumu 32.punktu šādā redakcijā: 
“32. Pretendentus, kuri atbilst sludinājumā un konkursa nolikumā norādītajām 

prasībām, personāllietu speciālists telefoniski vai pa e-pastu uzaicina uz 
pārbaudes testiem un interviju - konkursa 2.kārta” 

1.4. Izteikt Noteikumu 34.punktu šādā redakcijā: 
“34. Konkursa 2.kārtā notiek pārbaudes testi (praktisko un teorētisko zināšanu 

pārbaude) un intervijas.” 
1.5. Izteikt Noteikumu 35.punktu šādā redakcijā: 

“35. Pirms intervijām pretendenti izpilda pārbaudes testus, kurus sagatavo konkursa 
komisijas locekļi. Pārbaudes testa rezultātus pievieno konkursa materiāliem.” 

1.6. Papildināt Noteikumus ar 35.1punktu šādā redakcijā: 
“35.1 Uz intervijām tiek aicināti ne vairāk kā 5(pieci) pretendenti, kuri ieguvuši 

lielāko punktu skaitu atbilstoši pārbaudes testu rezultātiem; savukārt 
gadījumos, kad konkurss tiek rīkots uz vakanto iestādes vadītāja amatu, 
pārbaudes testu un  izvērtētās iestādes attīstības koncepcijas rezultātiem. 
Konkursa komisija pretendentu atlasei nepieciešamības gadījumā var izmantot 
intervijas novērtējuma anketu (3.Pielikums).” 

1.7. Izteikt Noteikumu 37.punktu šādā redakcijā: 
“37. Konkursa komisija konkursa nolikumā noteiktajā termiņā, bet ne ilgāk kā 3 

(trīs) darba dienu laikā, izvērtē pārbaudes testu un interviju rezultātus un 
sagatavo apkopojumu ar ieteikumu par konkursa rezultātu. Pirms ieteikuma 
iesniegšanas konkursa komisijai ir tiesības veikt pretendenta iepriekšējo darba 



vietu telefonisko datu pārbaudi (4.Pielikums). Ieteikumu konkursa komisija 
iesniedz rakstiski: 
37.1. par atbilstošāko pretendentu - izpilddirektoram vai vadītājam; 
37.2. par atbilstošāko pretendentu - atbilstoši kompetencei atbildīgajai komitejai, 

kura priekšlikumu par pretendenta iecelšanu vai apstiprināšanu amatā 
virza uz domes sēdi.” 

1.8. Izteikt Noteikumu 38.punktu šādā redakcijā: 
“38. Par pretendenta pieņemšanu (iecelšanu, apstiprināšanu) darbā vakantajā amatā 

lēmumu pieņem: 
38.1. par darbinieku – izpilddirektors vai vadītājs; 
38.2. par iestādes vadītāju – dome.” 

1.9. Papildināt Noteikumus ar 41.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“41.5. dome neatzīst par piemērotu vakantajam amatam komitejas virzīto 

pretendentu.” 
2. Ar šo lēmumu izdarītie grozījumi Noteikumos stājas spēkā ar 2022.gada 2.jūnijā. 
3. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Juridiskās un lietvedības nodaļas personāllietu 

speciālistei L.Petrovai nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa 
noteikumu Nr.9 „Par personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”  
konsolidēšanu. 

4. Uzdot Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt 
konsolidēto Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.9 „Par 
personāla atlases kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” publicēšanu Rēzeknes novada 
pašvaldības mājaslapā. 
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