TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA SAVĀ KOMANDĀ PIEVIENOTIES
ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTA DIREKTORU (-I)
(valsts civildienesta ierēdņa amats uz noteiktu
laiku līdz 2026.gada 30.jūnijam)
Tavs jaunais darbs:
• Tu nodrošināsi projekta “Tieslietu akadēmijas izveide” ieviešanu, tai skaitā, mācību programmu
izstrādi
• Tiesnešu un tiesu iestāžu darbinieku apmācību procesa uzraudzību
• Īstenosi attīstības pasākumu plānošanu un ieviešanu tiesu darba efektivitātes un kvalitātes celšanai,
kā arī tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitātes stiprināšanai
• Tu attīstīsi Tiesu administrācijas un tiesu starptautisko sadarbību un pārstāvēsi Tiesu administrāciju
Latvijā un ārvalstīs, kā arī koordinēsi ieviesto attīstības projektu ilgtspēju
Šādas prasmes vērtējam visaugstāk:
• Teicamas komunikācijas, prezentācijas un sadarbības prasmes
• Iniciatīva, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
• Labas analītiskās prasmes un zināšanas normatīvo aktu piemērošanā kompetences ietvaros
• Teicamas spējas strādāt komandā, plānot un organizēt darbu
• Datorprasmes laba lietotāja līmenī
Mūsu prasības amata kandidātiem:
• Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
• Maģistra grāds tiesību zinātnē vai vadībzinātnē
• Vadības pieredze vismaz 5 gadi pēdējo 7 gadu periodā
• Iepriekšējā pieredze sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām tieslietu jomā vismaz 5 gadi
pēdējo 7 gadu periodā
• Pieredze liela apjoma projektu plānošanā un ieviešanā (ar budžetu vismaz 5 milj. eiro) pēdējo 3 gadu
periodā
• Izcilas latviešu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī)
• Zināšanas un izpratne par Latvijas tiesu sistēmu
• Izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem
• Sistēmiska pieeja jautājumu risināšanā un spēja uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma
informāciju dažādās jomās.
Mēs piedāvājam:
• Profesionālu kolektīvu un kvalifikācijas celšanas iespējas
• Sociālās garantijas un labus darba apstākļus
• Lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, atvaļinājuma pabalsts, apmaksāts papildatvaļinājums)

•

Mēnešalgu no 1429 līdz 1917 EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kategorijas)

Par priekšrocību tiks uzskatīta:
• Vairāku svešvalodu zināšanas
• Publikācijas un/vai pieredze pētniecībā, jomā, kas saistīta ar darba pienākumu veikšanu
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz
2022.gada 30.jūnijam lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ta_personals@ta.gov.lv, tālrunis uzziņām 67063852.
Motivācijas vēstulē jāpamato pretendenta spējas un prasmes, kas nepieciešamas un būtu noderīgas
Attīstības departamenta direktora amatā.
Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi,
nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku
(ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Tiesu administrācijas lietvedībā!

