Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – LNKC) ir kultūras ministra pakļautībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde. LNKC darbības mērķis – īstenot valsts politiku kultūras un radošās
industrijas izglītības, nemateriālā kultūras mantojuma, dziesmu un deju svētku tradīcijas un ar
to saistītajās tautas mākslas jomās.
Aicinām pievienoties LNKC komandai profesionālu, atbildīgu un uz rezultātu orientētu kolēģi.
Izsludinām atklātu konkursu uz Stratēģiskās plānošanas un administratīvās nodaļas
eksperta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku.
Galvenie pienākumi:
- analizēt ar nozari saistītos tiesību aktus, politikas un attīstības plānošanas dokumentus, veikt
informācijas atlasi, izstrādāt priekšlikumus efektīvai, uz attīstību vērstai LNKC darbībai;
- sagatavot tiesību aktu, politikas/attīstības plānošanas un citu dokumentu projektus;
- veikt LNKC darbības monitoringu, sagatavot un dokumentēt informāciju un pārskatus
atbilstoši pieprasījumam LNKC kompetencē esošajos jautājumos;
- sagatavoto informāciju prezentēt (arī svešvalodās) pēc nepieciešamības, t.sk. konferencēs,
forumos u.c. pasākumos.
Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
- vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē, t.sk. pieredze tiesību aktu, attīstības plānošanas un
citu dokumentu sagatavošanā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā (pieteikumā lūdzam minēt
konkrētus piemērus);
- zināšanas un izpratne par kultūras un radošās industrijas izglītības, nemateriālā kultūras
mantojuma, dziesmu un deju svētku tradīcijas un ar to saistītajām tautas mākslas jomām;
teicamas latviešu valodas, vēlamas svešvalodu zināšanas (vēlams angļu valoda vismaz B1
līmenī mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu prasmes līmeņu
pašnovērtējuma tabulai “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei–pašnovērtējuma
tabula” pieejama https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-lv.pdf );
- iniciatīva un spēja piedāvāt risinājumus attīstības politikas pilnveidošanai;
- spēja efektīvi pārvaldīt informācijas apstrādes un analīzes procesu, t.sk. izmantojot
tiešsaistes analītiskos rīkus un statistikas datu apstrādes platformas (pieteikumā lūdzam
minēt konkrētus piemērus);
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- spēja argumentēti pamatot savu viedokli.
Amatam noteikta 35.saime „Politikas ieviešana”, III līmenis, 10.mēnešalgu grupa. Bruto
mēnešalga līdz EUR 1090,00 (atalgojums tiek noteikts atkarībā no kategorijas, ņemot vērā
pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir
būtiska iestādes funkciju izpildei).
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar konkrētiem piemēriem, CV atbilstoši
Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas un
augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, parakstītu apliecinājumu par atbilstību Valts
civildienesta likuma 7.panta prasībām) līdz 2019. gada 30. septembrim sūtīt vai iesniegt
Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365, e-pasta adrese:
lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. uzziņām 67228985.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos
pretendentus.
Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes
pārzinis ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

