Mērsraga novada pašvaldība
Piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku
Pašvaldības policijas inspektoram
Pienākumi:
- Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus,
- Sargāt sabiedrisko drošību un kārtību,
- Sargāt personas un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem,
- Veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības,
- Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām,
- Likumpārkāpēju profilakse.
Prasības:
- Izglītība atbilstoši likuma “Par policiju” 21.panta prasībām,
- Darba pieredze amatā valsts vai pašvaldību policijā,
- Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
- Labas iemaņas darbā ar datoru,
- Autovadītāja apliecība B kategorijai,
- Likumpārkāpēju aizturēšanas paņēmieni,
- Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošana uzbūve un darbības principi,
- Prasme pieņemt lēmumus un veikt darbu patstāvīgi, efektīvi plānot un organizēt savu
darbu.
Konkursa nolikums – pielikumā
Priecāsimies savā komandā uzņemt zinošu, profesionālu, atbildīgu un pozitīvu darbinieku,
kuram netrūkst entuziasma veikt pašvaldības policijas darbu Mērsraga novadā.
Pieteikumu konkursam, atbilstoši Nolikuma prasībām, līdz 31. augustam sūtīt pa pastu,
norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV3284, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Mērsraga novada pašvaldībai pie sekretāres Lielā
ielā 35, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Pašvaldības policijas
inspektora amatu”.

APSTIPRINĀTS
Mērsraga novada Konkursa komisijas
2020. gada 14. jūlija sēdē
ATKLĀTS KONKURSA NOLIKUMS
Uz vakanto amatu “Pašvaldības policijas inspektors”
(kods pēc klasifikatora 3355 14)
1. Vispārīgais noteikums
Atklātā konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Mērsraga novada pašvaldības
policijas inspektora pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš nodrošinātu sabiedrisko
drošību un kārtību Mērsraga novadā.
2. Konkursa komisija
2.1. Konkursa komisija izveidota 5 cilvēku sastāvā, kas sastāv no Domes priekšsēdētāja,
Izpilddirektora un Tautsaimniecības komitejas deputātiem.
2.2. Konkursa komisija sagatavo konkursa Nolikumu, individuālos pretendentu
vērtēšanas kritērijus, nosaka pieteikumu iesniegšanas termiņu, izskata iesniegtos dokumentus
un nosaka pretendentu intervijas norises dienu un laiku.
2.3. Interviju norises laiku un vietu paziņo telefoniski izvirzītajiem pretendentiem, kuri
pēc konkursa komisijas vērtējuma ir saņēmuši augstāko novērtējumu.
2.4. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas
locekļu.
2.5. Komisija darbu veic Mērsraga pašvaldības telpās.
2.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas.
2.7. Komisijas izvēlētā pretendenta konkursam iesniegtos dokumentus kopā ar protokolu
un pretendenta iesniegto dokumentu izvērtējumu iesniedz Mērsraga novada domes
priekšsēdētājam vai priekšsēdētāja vietniekam lēmuma pieņemšanai.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties un par tā uzvarētāju kļūt jebkurš pilngadīgs LR pilsonis,
kura izglītība atbilst likuma “Par policiju” 21.panta prasībām un kurš iesniedzis pieteikuma
vēstuli kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem.
3.2. Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Mērsraga novada pašvaldība,
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284, vai iesniegt personīgi Mērsraga novada
pašvaldībā slēgtā aploksnē, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz
Pašvaldības policijas inspektora amatu”.
3.3. Pieteikums jāiesniedz līdz 2020. gada 31. augusta plkst. 15:00.
3.4. Pieteikums satur šādus dokumentus:
3.4.1. Pieteikuma vēstuli,
3.4.3. CV, svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību (vēlams apliecinošs
dokuments).
4. Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji, lēmuma pieņemšana
4.1. Konkursa komisija veic vērtēšanu divās kārtās: pirmajā kārtā pēc pieteikuma
iesniegšanas termiņa beigām vienas dienas laikā atver aploksnes un atlasa tos pieteikumus,
kuri satur visus pretendentu atlasei nepieciešamos dokumentus (Nolikuma 3.4. punkts) un

izvērtē iesniegtos dokumentus atbilstoši komisijas izveidotajiem un apstiprinātajiem
vērtēšanas kritērijiem; otrajā kārtā piedalīties tiek uzaicināti visi pretendenti, kuri pēc pirmās
kārtas atlases, atbilst konkursa nolikuma prasībām. Otrā kārta sevī ietver interviju ar
pretendentu.
4.1.1. Pirmajā kārtā komisija izvērtē šī nolikuma 3.4. punktā sniegto informāciju:
1. Izglītība:
Akadēmiskā vai otra līmeņa augstākā izglītība un maģistra grāds
5
Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
4
Pirmā līmeņa augstākā juridiskā izglītība vai tai radniecīgā jomā
3
2. Pieredze policijas darbā vai līdzīga rakstura sabiedriskās drošības un kārtības
uzturēšanas, organizēšanas vai profilekses darbā:
Pieredze vairāk nekā 3 gadus
3
Pieredze līdz 2 gadiem
2
3. Svešvalodu zināšanas
Sarunvalodas līmenis
Pamatzināšanas

3
2

Maksimāli iespējamais punktu skaits pirmajā un otrajā kārtā – 11 punkts.
4.1.2. Otrajā kārtā (intervijā) komisija izvērtē pretendenta saskarsmes un
komunikācijas prasmes, kompetenci sabiedriskās drošības un kārtības uzturēšanas,
organizēšanas jomā un likumpārkāpumu profilakses jautājumos,
4.1.3. Komisijas locekļiem otrās kārtas (intervijas laikā) ir tiesības uzdot jautājumus
pretendentam, kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām, problēmsituāciju analīzi.
4.2. Komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus pretendentam tā saskarsmes spēju
un komunikāciju prasmes novērtēšanai.
4.3. Katrs komisijas loceklis vērtē katru pretendentu pēc Nolikuma nosacījumiem;
katram komisijas loceklim ir tiesības dot individuāli papildus līdz 2 vērtējuma punktiem,
rakstiski pamatojot savu vērtējumu par pretendenta izpratni par vietējo sabiedriskās drošības
un kārtības situāciju un novitāti pašvaldības policijas darba attīstības redzējumā; savu viedokli
komisijas loceklis intervijas laikā vai tūlīt pēc tam ieraksta pretendenta izvērtēšanas lapā un
apliecina to ar parakstu.
4.4. Lēmumu par pretendenta atbilstību pieņem pamatojoties uz otrajā kārtā iegūto
punktu kopsummas rezultātu.
4.5. Ja pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, komisija balso par pretendentiem.
Ja balsojums ir vienāds, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss. Komisijas vadītājam savs lēmums
ir jāpamato, un tas tiek ierakstīts protokolā.
4.6. Komisija pieņem galīgo lēmumu bez pretendentu klātbūtnes un par rezultātiem
paziņo katram pretendentam rakstveidā piecu darba dienu laikā pēc konkursa otrās kārtas.
4.7. Pretendents, kurš uzvarējis amata konkursā, tiek virzīts apstiprināšanai amatā un
pieņemts darbā, noslēdzot darba līgumu ar pārbaudes termiņu un izsniedzot amata aprakstu.
4.8. Ja neviens no pretendentiem nav saņēmis Nolikuma 4.1. punktā minēto procentuālo
punktu skaitu vai Mērsraga novada domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks
neapstiprina komisijas atzīto konkursa uzvarētāju, tiek izsludināts jauns konkurss uz vakanto
amata vietu.

5. Amata pienākumi
5.1. Veikt pašvaldības policijas darbu:
5.1.1. Plānot, organizēt un kontrolēt likumpārkāpumu profilakses un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu izpildi,
5.1.2. Nodrošināt pašvaldības policijas saimniecisko darbību un finanšu
līdzekļu racionālu izlietošanu,
5.1.3. Nodrošināt noteiktās kārtības ievērošanu lietvedībā esošo administratīvo
lietu virzībā un uzskaitē, nodrošināt vispārējās lietvedības noteikumu ievērošanu,
5.1.4. u.c.
5.2. Sargāt sabiedrisko drošību un kārtību:
5.2.1. Organizēt un nodrošināt drošību un kārtību sabiedriskās vietās un masu
pasākumos,
5.2.2. Veikt patrulēšanu sabiedriskās vietās,
5.2.3. u.c.
5.3. Veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības:
5.3.1. Veikt iesniegumu un sūdzību pieņemšanu un izskatīšanu,
5.3.2. Operatīvi reaģēt uz notikušiem vai notiekošiem noziedzīgiem
nodarījumiem, administratīvajiem un citiem tiesību pārkāpumiem,
5.3.3. Apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas,
5.3.4. u.c.
5.4. Likumpārkāpumu profilakse:
5.4.1. Kontrole par to, kā tiek izpildīti pašvaldības apstiprinātie noteikumi, par
kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība,
5.4.2. Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības
garantēšanās un noziedzības apkarošanā,
5.4.3. u.c.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Mērsraga novada Pašvaldības policijas inspektora amata konkursa Nolikums
sagatavots uz 3 (trīs) lapām un tiek izsniegts pretendentam.
6.2. Konkursa nolikuma saņemšanu pretendents apliecina ar parakstu pretendentu
reģistrācijas lapā.
6.3. Pretendentu iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti pieteikumu saņemšanas reģistrā.
6.4. Iesniegtie dokumenti pretendentam netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja konkurss
tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām vai pretendents iesniegto
dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu.
6.5. Pretendentam pēc rakstveida pieprasījuma ir tiesības iepazīties ar komisijas
protokolu un komisijas pieņemto ieteikumu.
6.6. Ja konkursa norise ir bijusi nesekmīga - nav pieteicies neviens pretendents,
pieteikušos pretendentu profesionālā sagatavotība neatbilst amata aprakstā noteiktajām
prasībām un par to pieņemts komisijas lēmums, vai nevienu no komisijas ieteiktajiem
pretendentiem neapstiprina iecelšanai amatā, tiek izsludināts atkārtots konkurss.

