
Krustpils novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90009118116)  

izsludina pieteikšanos uz vakanto  

VARIEŠU PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJA AMATU 

 (Profesiju klasifikatora kods 1112  31)   

Prasības pretendentiem: 

1. Augstākā izglītība; 

2. Pieredze vadošā amatā vismaz 3 gadi; 

3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī 

4. Labas plānošanas, organizatora un komunikācijas spējas, loģiskā domāšana, 

mērķtiecība un prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus; 

5. Labas prezentācijas prasmes mutvārdos un rakstveidā; 

6. Spēja strādāt patstāvīgi un pieņemt lēmumus, augsta atbildība, precizitāte, labas 

saskarsmes spējas; 

7. Prasmes strādāt ar datorprogrammām; 

8. B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība 

Par priekšrocību tiks uzskatīta: Pieredze darbā pašvaldībā 

Galvenie pienākumi: 

1. Vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt pārvaldes darbu, personīgi atbildēt par pārvaldes 

likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbildēt par pārvaldē ietilpstošo 

pašvaldības speciālistu (darbinieku) darba organizēšanu; 

2. Atbildēt par pārvaldē sniegto pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, kā arī 

organizēt iedzīvotāju pieņemšanu un, atbilstoši savai kompetencei, izskatīt iesniegumus 

un sūdzības, kā arī atbildēt par informācijas apriti starp citām pašvaldības institūcijām; 

3. Organizēt pārvaldes pārziņā nodotās kustamās un nekustamās mantas apsaimniekošanu, 

slēgt komunālo pakalpojumu un īres līgumus ar iedzīvotājiem, saskaņā ar novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem;  

4. Ierosināt īres, apsaimniekošanas maksas, komunālo maksājumu un citu parādu piedziņas 

lietas, iesniegt tās piedziņai;  

5. Rīkoties ar pārvaldes rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem, piešķirtajiem finanšu 

līdzekļiem, sagatavot ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu 

pieprasījumu; 

Piedāvājam: 

1. iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā; 

2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu; 

3. stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.  

Mēnešalga sākot no EUR 976,00. 

Iesniedzamie dokumenti: 

1. motivācijas vēstule; 

2. dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV); 

3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. 

 

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 30.novembra plkst. 15:00 uz e-

pastu:  novads@krustpils.lv vai pa pastu: Krustpils novada pašvaldība, Rīgas iela 150A, 

Jēkabpils, LV-5202.  

Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi.  

Uzziņas pa tālruni:  27864336 

mailto:novads@krustpils.lv


    Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likumu, Krustpils novada pašvaldība 

informē, ka:  

1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī 

atlases konkursa norisi;  

2. iepriekš minētais jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Krustpils novada pašvaldība, 

kontaktinformācija: Rīgas ielā 150A,  Jēkabpils, LV-5202. 


