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 Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas izglītības
sistēmas eksperta ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku.
Galvenie pienākumi:
- pārraudzīt profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, kuras īsteno
mūzikas, mākslas, dejas un dizaina izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestādes)
darbības kvalitāti un izvērtēt pedagogu tarifikāciju atbilstību normatīvajiem aktiem;
- piedalīties tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un sniegt
atzinumus par citu iestāžu un institūciju sagatavotajiem tiesību aktu un attīstības
plānošanas dokumentu projektiem;
- sniegt metodisko atbalstu izglītības iestādēm par izglītības nozari reglamentējošo
normatīvo aktu piemērošanu izglītības iestāžu darbībā un izglītības iestādes iekšējo
normatīvo aktu izstrādi.
Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē,
pedagoģijā vai sociālajās zinātnēs;
- darba pieredze izglītības jomā (izglītības iestādē, pašvaldībā vai valsts pārvaldes iestādē);
- izpratne par izglītības procesa vadību un izglītības kvalitātes novērtēšanu;
- zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu un izglītības pārvaldību reglamentējošo tiesību
aktu piemērošanu;
- vēlama pieredze darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu vai tiesību aktu projektu
izstrādē;
- valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
- labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).
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 / 26167432.
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.

