Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Liepājas pilsētas bāriņtiesa”
reģistrācijas Nr.90002394125
izsludina atklātu konkursu

uz bāriņtiesas locekļa amatu
Darba vieta: Liepājas pilsētas bāriņtiesa Peldu ielā 5, Liepājā
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
Darba slodze: pilns darba laiks
Atalgojums: sākot no 940 EUR (bruto)
Prasības pretendentiem:
• Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
• persona, kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
• iegūts vismaz akadēmiskā bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds vai
profesionālais maģistra grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai Latvijas izglītības
klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša
kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības
vadībā vai sabiedrības vadībā un ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās
izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka
vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• nevainojama reputācija;
• izpratne par bāriņtiesas kompetenci kopumā;
• izpratne par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu kopumā;
• labas komunikācijas, sadarbības valodas un publiskās runas prasmes, psiholoģiskā noturība
stresa situācijās;
• labas prasmes darbā ar MS Office programmatūru;
• prasmes lietvedībā;
• nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi;
• vēlama svešvalodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamā apjomā.
Galvenie amata pienākumi:
•
•
•
•
•
•

pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas bāriņtiesas kompetences jautājumos;
pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās;
noskaidrot bērnu un vecāku, u.c. personu viedokli;
gatavot lēmumprojektus, informācijas pieprasījumus un sniegt atbildes;
piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā, risinot konkrētus gadījumus;
pārstāvēt bāriņtiesu, piedaloties lietas izskatīšanā tiesā un sniedzot atzinumu, vai uzturot
bāriņtiesas prasījumu.

Iesniedzamie dokumenti:
•
•
•
•

dzīves un darba apraksts (CV);
motivēta pieteikuma vēstule;
izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
dokumenta, kas pierāda, ka pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī (izņemot
personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās
latviešu valodā) apliecināta kopija.
• apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likumā noteiktie ierobežojumi ieņemt
bāriņtiesas locekļa amatu.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:
Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Konkursam uz Liepājas pilsētas bāriņtiesas locekļa”
iesniegt līdz 2022. gada 29. septembrim (pasta zīmogs).
• nosūtot pa pastu Liepājas pilsētas bāriņtiesai Peldu ielā 5, Liepājā, LV-3401;
• iesniedzot personīgi Liepājas pilsētas bāriņtiesai Peldu ielā 5, Liepājā, nododot 1.stāvā
Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā, darba dienās no pulksten 8.30 līdz pulksten
16.00 (iesniedzamie dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē);
• nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi
barintiesa@liepaja.lv.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.
Tālrunis uzziņām 63401994 vai 63422496.
Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem
pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai!
Informācija par personas datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas
bāriņtiesa” (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Peldu iela 5, Liepāja, tālrunis: 63 401 994,
elektroniskā pasta adrese: barintiesa@liepaja.lv.
Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr.63 422 331, adrese: Rožu iela 6,
Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.
Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā
izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi
pieejama mājaslapā www.liepaja.lv sadaļā privātuma politika.

