
Prasības kandidātiem 
(saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10. panta 2. daļu)
Par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
1.  kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai 

nepilsonis;
2.  kura sasniegusi 30 gadu vecumu;
3.  kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa 

augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, 
psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē 
vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa 
profesionālā augstākā  
(pedagoga, psihologa, jurista, sociālā 
darbinieka, ārsta) izglītība;

4.  kura prot valsts valodu augstākajā līmenī;
5.  kurai ir nevainojama reputācija.

Galvenie bāriņtiesas locekļa amata pienākumi:
1. palīdzēt noskaidrot ģimenes, kurās nav 

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un 
audzināšana;

2. pēc bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojuma 
veikt ģimeņu apsekošanu un sagatavot 
dzīves apstākļu pārbaudes aktus un sarunas 
protokolus;

3. sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijām, veselības aprūpes un izglītības 
iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas 
iestādēm.

Nepieciešamās prasmes, spējas un zināšanas:
1. izpratne un zināšanas par amata pienākumu 

izpildi reglamentējošo normatīvo aktu 
prasībām;

2. spēja strādāt paaugstinātas intensitātes 
apstākļos un  
augsta stresa noturība;

3. labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
4. teicamas prasmes darbā ar datoru.

Pretendentam jāiesniedz:
1. dzīves apraksts (CV);
2. pretendenta pieteikums (ar Bāriņtiesu 

likuma 10. panta 2. daļai atbilstošas izglītības 
dokumenta kopijām un apliecinājumu, ka 
uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 
11. pantā noteiktie ierobežojumi);

3. valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta 
kopija (nepilsoņiem).

Mēs piedāvājam:
•	 dinamisku	un	atbildīgu	darbu;
•	 darba	samaksu	–	stundas	apmaksas	likme	9	

eiro.

Saskaņā	ar	Bāriņtiesu	likuma	9. panta	pirmo	daļu	bāriņtiesas	locekli	ievēlē	Olaines	novada	dome	uz	pieciem	gadiem.	
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi 
slēgtā	aploksnē	Olaines	novada	pašvaldības	Apmeklētāju	pieņemšanas	un	informācijas	centrā	(Olaines	 novada	
pašvaldībā	Zemgales	ielā	33,	Olainē,	Olaines	nov.,	LV-2114)	vai	nosūtīt	uz	e-pasta	adresi	pasts@olaine.lv. Uz aploksnes vai 
e-pasta	vēstulē	jābūt	norādei	“Pieteikums	uz	bāriņtiesas	locekļa	amatu”.	
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2019. gada 13. septembrim plkst. 15.00; pēc šī termiņa 
iesniegtie,	iesūtītie	vai	saņemtie	pieteikumi	netiks	izvērtēti.	Pretendenta	pieteikuma	veidlapu	var	saņemt	Olaines	novada	
pašvaldības	Apmeklētāju	pieņemšanas	un	informācijas	centrā,	kā	arī	izdrukāt	no	tīmekļvietnes	www.olaine.lv.
Papildu	informāciju	var	pieprasīt	elektroniski,	rakstot	uz	e-pasta	adresi	barintiesa@olaine.lv.

Ievēlot bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību Bāriņtiesu 
likuma 11. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajām prasībām. Pašvaldības domes pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas priekšsēdētāju atkārtoti 
pārbaudīt ne retāk kā reizi gadā.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. pantu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu 
šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā; personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada dome, 
kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114.

Olaines	novada	pašvaldība	izsludina	atklātu	konkursu	uz	3	(trīs)	
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