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RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS 

CENTRS 
Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063, tālrunis 67105548, e-pasts: riimc@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

08.09.2021. Nr. RIMC-21-1-nos 

 

Par projektu “Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju” 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti pieteikumi projektā 

„Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju” (turpmāk - Projekts). 

 

2. Projektu īsteno Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk- 

Centrs).  

 

3. Projektā var piedalīties skolu, pirmsskolu, interešu izglītības iestāžu, sporta 

skolu, mūzikas un mākslas skolu direktoru  vietnieki un metodiķi ar vismaz viena gada 

pieredzi izglītības  vadības darbā, kuri plāno karjeru turpināt kā izglītības iestādes  

vadītāji (turpmāk- Pretendents). 

 

4. Dalība Projektā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu 

dokumentu. 

 

5. Centra direktors izveido Projekta pretendentu pieteikumu atlases komisiju 

(turpmāk – Komisija) un apstiprina sastāvu. 

 

6. Projekta nolikums tiek publicēts portālos www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv  un 

nosūtīts uz izglītības iestādēm pa e-pastu. 

 

II  Projekta mērķis un norise 

 

7. Projekta mērķis ir sagatavot 25 topošos izglītības iestādes vadītājus sekmīgas 

vadītāja karjeras uzsākšanai. 

 

8. Projekts sastāv no 3 posmiem: 

8.1. 1. posms – pieteikumu iesniegšana un izvērtēšana (1. pielikums); 
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8.2. 2. posms – zināšanu, prasmju un pieredzes ieguve (2. pielikums); 

8.3. 3. posms – jauniegūto zināšanu, prasmju un pieredzes pārnese un 

pielietošana, izglītības iestādes vīzijas prezentēšana. 

 

9. Projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada 29. septembra līdz 2022. gada 

novembrim. 

 

III Pretendentu pieteikumu iesniegšana  

 

10. Prasības pretendentiem: 

10.1. augstākā pedagoģiskā izglītība; 

10.2. pieredze izglītības vadības darbā  ne mazāka par 1 gadu;  

10.3. rekomendācija vai ieteikums tiks uzskatīts par priekšrocību.  

 

11. Pieteikumu Pretendents iesniedz elektroniski (parakstītu elektroniski vai 

ieskenētu pdf dokumentā), nosūtot uz e-pastu: dace.sondare@riga.lv līdz 2021. gada 29. 

septembrim, e-pasta tēmā norādot “Vārds_Uzvārds_Kā kļūt par izglītības iestādes 

vadītāju”. 

 

IV Projekta pieteikumu vērtēšanas kritēriji 

 

12. Projekta Komisija veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu, ievērojot vērtēšanas 

kritērijus un piešķirot katram kritērijam atbilstošu punktu skaitu:   

 

N.p.k. Kritērijs Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 

1.  Pamatots izaugsmes mērķis un sasniedzami rezultāti.  3 punkti 

2.  Minēti fakti un analīze līdzšinējā darbā. 3 punkti 

3.  Sasniedzami izvirzītie izglītības iestādes nākotnes attīstības 

mērķi. 

2 punkti 

4.  Rekomendācija vai ieteikums 2 punkti 

KOPĀ  10 punkti 

 

V Komisija un izvērtēšanas kārtība 

 

13. Komisija sastāv no Komisijas priekšsēdētāja un 2 (diviem) locekļiem. 

 

14. Komisijas sēdes ir slēgtas un notiek bez Pretendenta klātbūtnes. 

 

15. Pieteikumi, kas neatbilst nolikuma 9. un 10. punktam, tiek noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas. 

 

16. Augstākais novērtējums vienam pieteikumam ir 10 punkti. Pretendentu 

pieteikumi tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita. Atbalstīšanai tiek virzīti 

tie pieteikumi, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu. 
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17. Nepieciešamības gadījumā Centrs Pretendentam var pieprasīt papildus 

dokumentus vai informāciju un uzaicināt uz interviju. 

 

18. Komisija veic Pretendentu pieteikumu izvērtēšanu un pieņem lēmumu 7 

(septiņu) dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, paziņojot to 

Pretendentiem līdz 2021. gada 6. oktobrim elektroniski. 

 

19. Komisijas lēmumu Pretendents var pārsūdzēt Centra direktoram normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

 

 Centra direktora p.i. I. Draveniece 

 

 

 
Sondare 67105541 

 

. 


