Izglītības un zinātnes ministrija (reģ.Nr. 90000022399)
izsludina konkursu uz Ministra kabineta virzītu
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu amatiem (divas amata vietas,
termiņš: četri gadi)
Valsts augstskolas padome ir koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir
atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī
nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.
Kandidātiem/-ēm izvirzāmās prasības:
• Atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktajām prasībām.
• Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā
izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina
nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas
padomes locekļa amata pienākumus.
• Nevainojama reputācija (kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju,
ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par
personas nevainojamu reputāciju).
• Darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļa amata pienākumus:
• ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā
(lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
• praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā
(lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina);
• Profesionālā pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba
pieredzi, kas to apliecina):
• finanšu vadībā un auditā;
• risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā;
• starptautiskajā sadarbībā.
• Vadības pieredze šādās jomās (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi,
kas to apliecina):
• sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;
• komandas un iesaistīto pušu vadībā.
• Pārmaiņu vadības pieredze.
• Izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.
• Izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai.
• Prezentācijas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas).
• Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
• Angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei
nepieciešamā apjomā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt pašvērtējumu par angļu
valodas zināšanu līmeni).
Kandidātu atbilstību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļa amatam
vērtēs šādās kompetencēs: stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence), pārmaiņu vadīšana,
orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā kompetence), orientācija uz attīstību, plānošana un
organizēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana,
komandas vadīšana.
Atlases noslēgumā visaugstāko vērtējumu guvušais kandidāts tiks virzīts apstiprināšanai
Ministru kabinetā.
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Valsts augstskolas padomes kompetence ir noteikta Augstskolu likuma 14.² pantā,
pieejams https://likumi.lv/ta/id/37967#p14_2.
Mēneša atlīdzība: atbilstoši Augstskolu likuma 14.1 panta 16. daļas noteiktajam padomes
locekļu amata atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
akadēmiskā personāla vidējo atalgojuma līmeni — padomes locekļa mēneša atalgojumu
pielīdzina iepriekšējā gada akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam. 2021. gadā tas ir
760 euro bruto. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes tikšanās – indikatīvi vienu
reizi mēnesī.
Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:
1. fiziskas personas apliecinājumu par piekrišanu dalībai atlasē, ja pieteikumu iesniedz
sabiedrības pārstāvis (fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā
arī Augstskolu likumā noteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija);
2. motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam:
2.1. iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās un vadības
pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē
nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, atlases komisija uzskata, ka kandidātam
nav šādas pieredzes);
2.2. iekļaut apliecinājumu atbilstībai Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā
noteiktajām prasībām.
3. kandidāta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā lūdzam norādīt
pašvērtējumu par latviešu valodas un angļu valodas zināšanu līmeni, kā arī
kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru);
4. kandidāta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Kandidātiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas
Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta
adresi augstskolu.padomes@izm.gov.lv ar norādi “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
padomes loceklis”.
Informējam, ka atlase noritēs 3 kārtās šādi:
1. kārtā notiks kandidātu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās
informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie kandidāti tiks aicināti uz interviju, kuras laikā atlases komisija padziļināti
novērtēs kandidāta atbilstību darbam Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomē, kā arī
kandidātiem, kuri tiks virzīti 2.kārtai, atlases komisija lūgs iesniegt redzējumu prezentācijas
formā par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kopsakarā ar
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas darbības prioritātēm. Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas
attīstības
stratēģija
pieejama
šeit:
https://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54;
3.kārtā iekļuvušajiem kandidātiem tiks vērtētas kompetences noteiktajās darba pieredzes jomās.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, pieejama šeit: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija
informē, ka:
1) kandidāta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs
atlases nominācijas norisi;
2) kandidāta personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu
maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
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Uzziņām: tālrunis 67047949 vai 67785689, e-pasts: augstskolu.padomes@izm.gov.lv.

The Latvian Ministry of Education and Science (Registration No 90000022399)
announces a competition for positions of the members of the Council of Latvian Academy
of Sport Education who are nominated by the Cabinet of Ministers (three positions for four
years)
The Council of a state founded university is a collegial supreme decision-making body of a state
founded university, which is responsible for the sustainable development, strategic and financial
supervision of a state founded university, as well as for ensuring the activities of a state founded
university in accordance with the objectives set out in its development strategy.
Requirements for candidates:
● Compliance with the requirements set out in Section 14.1 (10), (11) and (12) of the Law on
Higher Education Institutions
● Higher education attained to the highest level of education according to the Latvian
Classification of Education (excluding the first level of vocational higher education), which
provides the necessary knowledge and competencies for the professional performance of
the duties of a member of a university’s Council.
● Impeccable reputation (a candidate is considered impeccable in the absence of evidence to
the contrary, and there is no reasonable doubt about their impeccable reputation).
● Work experience that provides the necessary set of skills for the professional performance
of the duties of a member of the Council of Latvian Academy of Sport Education:
● at least five years’ experience in management or other senior managerial positions in
an organisation (please indicate in your application documents relevant experience that
demonstrates this);
● practical experience of working in a strategic or managerial role in an organisation
(please indicate in your application documents relevant experience that demonstrates
this);
● Professional experience in the following areas (please indicate in your application
documents relevant experience that demonstrates this):
● financial management and auditing;
● risk management and the internal control system;
● international cooperation.
● Managerial experience in the following areas (please indicate in your application
documents relevant experience that demonstrates this):
● managerial experience in networking, including higher education and labour market
cooperation;
● managerial experience in team and stakeholder management.
● Change management experience.
● Understanding of trends in higher education and science in Latvia and worldwide.
● Understanding necessary for the strategic management of a university.
● Presentation skills (using digital technologies).
● Communication and argumentation skills.
● English language skills to the extent necessary for the professional performance of the
duties of a member of a university’s Council (please indicate in your application documents
self-assessment of your level of English).
Candidates will be assessed on the following competencies: strategic vision (critical
competence), change management, orientation to results (critical competence), development
orientation, planning and organising, decision-making and responsibility, building and
maintaining positive relationships, team leadership.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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The highest-ranking candidate will be nominated to the Latvian Cabinet of Ministers for
approval at the end of the selection process.
The competence of a university’s Council is defined in Article 14² of the Law on Higher
Education Institutions, available at https://likumi.lv/ta/id/37967#p14_2.
Monthly remuneration: per Section 14.1 (16) of the Law on Higher Education Institutions,
the remuneration of the members of the Council is determined by the average remuneration level
of the academic staff of the Latvian Academy of Sport Education – the monthly remuneration of a
member of the Council is equal to the average remuneration level of the academic staff of the
previous year. In 2021 – 760 EUR gross. Meetings of the Council of Latvian Academy of Sport
Education are planned indicatively once a month.
Application documents to be submitted:
1) a declaration of consent by the physical person to participate in the selection, if the application
is submitted by a representative of the society (natural person, public, non-governmental,
private sector institution or organisation, as well as an institution or organisation of a candidate
nominated by the society as defined in the Law on Higher Education Institutions);
2) a motivated letter of application, in which we ask:
2.1. To include information attesting to the professional and managerial experience referred
to in the advertisement, indicating the period during which the experience was acquired
(if the letter of application does not describe the experience required for the post, the
selection board will consider that the candidate has no such experience);
2.2. To include a statement of compliance with the requirements set out in Section 14.1 (10),
(11) and (12) of the Law on Higher Education Institutions.
3) Curriculum Vitae, including a self-assessment of the candidate’s level of Latvian and English,
and contact details (e-mail address, telephone number);
4) copies of the documents attesting to the candidate’s higher educational qualifications.
Candidates should apply until 17 January 2022 (including) by sending the documents to the email address augstskolu.padomes@izm.gov.lv with the reference “Member of the Council of
Latvian Academy of Sport Education”.
Please note that the selection will be made in 3 rounds as follows:
1) Round 1 will consist of an assessment of the relevance of the documents submitted by the
candidates and the content of the information provided in the application letter;
2) Candidates who have made it to Round 2 will be invited to an interview, during which the
selection committee will assess the candidate’s suitability to work in the Council of Latvian
Academy of Sport Education, as well as candidates who will be promoted to Round 2 will
be asked to submit a vision in the form of a presentation on higher education and science
development trends in Latvia and internationally, as well as on the priorities of the Latvian
Academy of Sport Education. The development strategy of the Latvian Academy of Sport
Education
is
available
here:
https://lspa.lv/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=229:structure&catid
=29:par-lspa&Itemid=191).
3) Candidates shortlisted for Round 3 will be assessed on their competencies in the defined
areas of experience.
Based on Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council on
the protection of physical persons concerning the processing of personal data and on the free
movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation,
available here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679), the
Latvian Ministry of Education and Science informs, that:
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1) The personal data provided in the candidate’s application documents will be processed for
this selection and nomination;
2) The processing of the candidate’s personal data is carried out by the Latvian Ministry of
Education and Science (taxpayer registration No 90000022399), contact address: 2 Vaļņu
Street, Rīga, LV-1050.
For enquiries: phone +371 67047949 or +371 67785689, e-mail:
augstskolu.padomes@izm.gov.lv.

Vaļņu iela 2, Rīga, LV - 1050, tālr. 67226209, e-pasts pasts@izm.gov.lv, www.izm.gov.lv
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1-7e/21/22

Grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2021.gada 15.novembra nolikumā Nr. 17e/21/17 „Nolikums par kandidātu atlasi uz Ministru kabineta virzītiem Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu amatiem”
Izdarīt Izglītības un zinātnes ministrijas 2021. gada 15.novembra nolikumā Nr. 17e/21/17 “Nolikums par kandidātu atlasi uz Ministru kabineta virzītiem Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu amatiem” (turpmāk tekstā – nolikums) šādus
grozījumus:
1. Svītrot nolikuma apakšpunktu „5.2.4. sportā vai veselības aprūpē;”;
2. Svītrot nolikuma 1.pielikumā apakšpunktu “1.4.4. Sportā vai veselības aprūpē”;
3. Papildināt nolikuma 1.pielikumu ar apakšpunktu “1.15. Angļu valodas zināšanas
augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā
apjomā”;
4. Svītrot nolikuma 2.pielikumā apakšpunktu “1.4.4. Sportā vai veselības aprūpē”.

Ministre

Anita Muižniece

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
Izdarīti grozījumi ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2021.gada 28.decembra nolikumu Nr.1-7e/21/22

Vaļņu iela 2, Rīga, LV - 1050, tālr. 67226209, e-pasts pasts@izm.gov.lv, www.izm.gov.lv
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Nolikums par kandidātu atlasi uz Ministru kabineta virzītiem Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas padomes locekļu amatiem
Izdots saskaņā ar
Ministru kabineta 2021.gada 14.septembra noteikumu Nr. 636
„Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases,
izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība” 14. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums par kandidātu atlasi uz Ministru kabineta virzītiem Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas padomes locekļu amatiem (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno
Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošās Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas (turpmāk – augstskola) padomes (turpmāk – padome) locekļu kandidātu (turpmāk –
kandidāts) atlasi un vērtēšanu uz augstskolas padomes locekļa amata vietas vakanci (turpmāk – atlase).
2. Lai nodrošinātu kandidātu atlasi, ar izglītības un zinātnes ministres A. Muižnieces
2021. gada 1. novembra rīkojumu Nr. 13-2.1e/21/585 „Par atlases komisijas izveidošanu Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu kandidātu atbilstības izvērtēšanai” ir izveidota
Ministru kabineta virzītu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošas augstskolas padomes
locekļu kandidātu atlases komisija (turpmāk – atlases komisija), kura darbojas saskaņā ar izglītības
un zinātnes ministres A. Muižnieces 2021. gada 18. oktobrī apstiprinātu nolikumu Nr. 1-7e/21/12
„Ministru kabineta virzītu Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošas augstskolas padomes
locekļu kandidātu atlases komisijas nolikums” (turpmāk – komisijas nolikums).
3. Atlases komisija:
3.1. veic kandidātu atlasi un vērtēšanu saskaņā ar Augstskolu likumu, pamatojoties uz
Ministru kabineta 2021.gada 14. septembra noteikumiem Nr. 636 „Ministru kabineta virzītu valsts
augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība” (turpmāk – MK
noteikumi) un šo nolikumu;
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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3.2. sniedz ministrijai atlases komisijas lēmumā atbalstīto kandidātu uz padomes locekļu
amata vakanci virzīšanai un izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Atlase notiek trijās kārtās un komisijas sēdes ietvaros. Atlases komisijas sēdes notiek
valsts valodā, taču intervijas var notikt angļu valodā, ja kandidāts nepārvalda valsts valodu.
Komisijas sēdēs var darboties neatkarīgs personāla atlases eksperts (turpmāk – atlases eksperts),
kuru ministrija, pamatojoties uz MK noteikumu 4. punktu, piesaista Publisko iepirkumu likumā
noteiktajā kārtībā.
II. Kandidātam izvirzāmās prasības
5. Pamatojoties uz MK noteikumu 16., 18. un 33. punktu, kandidāts:
5.1. izpilda šādas prasības:
5.1.1. augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā
izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina
nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu augstskolas padomes
locekļa amata pienākumus;
5.1.2. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu
augstskolas padomes locekļa amata pienākumus:
5.1.2.1. ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā;
5.1.2.2. praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā;
5.2. ir ieguvis profesionālo pieredzi šādās jomās:
5.2.1. finanšu vadībā un auditā;
5.2.2. risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā;
5.2.3. starptautiskajā sadarbībā.
5.3. ir ieguvis vadības pieredzi šādās jomās:
5.3.1. sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā;
5.3.2. komandas un iesaistīto pušu vadībā;
5.4. ir ar nevainojamu reputāciju;
5.5. izpilda šādas Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteiktās prasības padomes
loceklim:
5.5.1. nav un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms tam, kad sāk pildīt padomes locekļa amata
pienākumus, nav bijis Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis vai parlamentārais sekretārs;
5.5.2. pirmreizēji apstiprinātie Ministru kabineta un Valsts prezidenta izvirzītie padomes
locekļi pēdējos 12 mēnešus pirms stāšanās šajā amatā nav piederējuši pie augstskolas personāla;
5.5.3. nevar vienlaikus ieņemt senāta locekļa, rektora, prorektora, dekāna vai prodekāna
amatu.
5.6. angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei
nepieciešamā apjomā;
5.7. pieredze pārmaiņu vadīšanā;
5.8. izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē;
5.9. izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai;
5.10. prezentēšanas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas);
5.11. komunikācijas un argumentācijas prasmes.
6. Kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas
liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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Izvērtējot kandidāta reputāciju, ņem vērā visu būtisko informāciju, kas ir pieejama komisijai un
šādus reputācijas izvērtēšanas aspektus:
6.1.1. godprātīga attieksme pret normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, kas ir
labprātīga, izprotama un savlaicīga rīcība un nav vērsta uz tādas informācijas sniegšanu, lai
maldinātu atlases komisiju;
6.1.2. kriminālās sodāmības vai administratīvās sodāmības reģistros pieejamā informācija,
izvērtējot notiesāšanas vai apsūdzības veidu, apelācijas līmeni, saņemto sodu, tiesas procesa posmu
un jebkuru reabilitējošu pasākumu ietekmi;
6.1.3. jebkuri pārkāpuma vai administratīvo vai uzraudzības iestāžu piemēroto sodu
(sankciju) blakusapstākļi, tostarp vainu mīkstinoši apstākļi, laikposmu kopš pārkāpuma izdarīšanas
un attiecīgā kandidāta rīcību šajā laikposmā, kā arī šā pārkāpuma vai administratīvo, vai
uzraudzības iestāžu sankciju būtiskumu, ņemot vērā attiecīgā kandidāta pienākumus un lomu
iestādes darbībā;
6.1.4. iepriekšēja kandidāta darbība un atbilstošā rīcība, tostarp iemesli, kādēļ notikusi
atbrīvošana no darba vai atbildīga amata, darba devēja uzticības zaudēšana vai līdzīga situācija, vai
izteikts lūgums atkāpties no amata.
7. Pamatojoties uz MK noteikumu 33. punktu, intervijā atlases komisija padziļināti novērtē
kandidāta atbilstību darbam augstskolas padomē, intervijas laikā uzdodot pamatjautājumus, lai:
7.1. noskaidrotu kandidāta motivāciju ieņemt vakanto amatu;
7.2. uzklausītu kandidāta redzējumu par augstskolas darbības prioritātēm;
7.3. noskaidrotu kandidāta redzējumu un izpratni par augstākās izglītības un zinātnes
attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē;
7.4. novērtētu kandidāta darba pieredzi norādītajā jomā un izpratni, kas nepieciešama
augstskolas stratēģiskajai vadībai, tai skaitā pārmaiņu vadības pieredzi;
7.5. novērtētu kandidāta komunikācijas un argumentācijas prasmes;
7.6. noskaidrotu citus ar atbilstību darbam valsts augstskolas padomē saistītus jautājumus, ja
nepieciešams.

8. Pamatojoties uz MK noteikumu 19. punktu, kandidāta atbilstību vērtē šajā punktā minētajās
kompetencēs, kurās ietilpst arī kritiskās kompetences (turpmāk – kompetences):
8.1. Stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence).
8.2. Pārmaiņu vadīšana.
8.3. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā kompetence).
8.4. Orientācija uz attīstību.
8.5. Plānošana un organizēšana.
8.6. Lēmumu pieņemšana un atbildība.
8.7. Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.
8.8. Komandas vadīšana.
8.9. Darbinieku motivēšana un attīstīšana.
9. Pamatojoties uz MK noteikumu 23. un 34. punktu, intervijas laikā sniegto informāciju
novērtē piecu līmeņu skalā ar kopējo vērtējuma līmeni „izcili” (pārsniedz kompetences kritēriju(us)), „teicami” (daļēji pārsniedz kompetences kritēriju(-us)), „labi” (atbilst kompetences
kritērijam(-iem) lielākajā daļā), „jāpilnveido” (atbilst kompetences kritērijam(-iem), bet kopumā
kompetenci nepieciešams pilnveidot) un „neapmierinoši” (neatbilst kompetences kritērijam(-iem)).
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10. Kandidāta atbilstību šā nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunktā
noteiktajām prasībām nosaka atbilstoši MK noteikumu 32. punktam un šā nolikuma 2. pielikumam.
11. Kandidāta atbilstību šā nolikuma 7. punktā noteiktajam nosaka atbilstoši MK noteikumu
34. punktam un šā nolikuma 2. pielikumam.
12. Kandidāta atbilstību šā nolikuma 5.2., 5.3. apakšpunktā un 8. punktā noteiktajam nosaka
atbilstoši šā nolikuma 9. punktam un 2. pielikumam.
13. Ja atlases komisijas rīcībā ir informācija, kas varētu liecināt, ka kandidāta reputācija nav
nevainojama, atlases komisija izvērtē šo informāciju un, ja konstatē kandidāta neatbilstību šā
nolikuma 6. punktam, pieņem lēmumu par atteikumu virzīt kandidātu uz MK noteikumu 33. punktā
minēto interviju.
III. Atlases izsludināšana un kandidāta pieteikuma izskatīšanas kārtība
14. Ministrija publicē izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu nolikumu un komisijas
apstiprinātu sludinājumu uz padomes locekļa amata vakanci (turpmak – vakances sludinājums)
Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā www.nva.gov.lv, ministrijas tīmekļvietnē
www.izm.gov.lv un augstskolas tīmekļvietnē un to sociālajos kontos. Vakances sludinājumā
atbilstoši šā nolikuma 5. un 8. punktam norāda augstskolas padomes locekļa kandidātam izvirzāmās
prasības, kompetences noteiktajās pieredzes jomās, iesniedzamos dokumentus, pieteikšanās
termiņu, tālruni uzziņām un dokumentu iesniegšanas veidu un vietu.
15. Ja vakances sludinājumā noteiktajā termiņā nepiesakās neviens kandidāts, atlase ir
uzskatāma par noslēgtu bez rezultāta un pamatojoties uz MK noteikumu 39.2. apakšpunktu,
ministrija izsludina atkārtotu atlasi atbilstoši šā nolikuma 14. punktam.
16. Atlasē var piedalīties jebkura fiziska persona, kura vakances sludinājumā noteiktajā
termiņā ir iesniegusi šā nolikuma 18. punkta kārtībā motivētu pieteikumu dalībai atlasē, norādot tajā
informāciju, kas apliecina atbilstību vakances sludinājumā norādītām prasībām, kompetencēm un
pieredzes jomām (turpmāk – pieteikums). Pamatojoties uz MK noteikumu 21.1. un 21.2.
apakšpunktu, pieteikumu var iesniegt fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā
arī Augstskolu likumā noteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija (turpmāk –
sabiedrības pārstāvis), tai skaitā atlases eksperti. Pieteikumam klāt pievieno šādu dokumentāciju:
16.1. fiziskas personas apliecinājumu par piekrišanu dalībai atlasē, ja pieteikumu iesniedz
sabiedrības pārstāvis;
16.2. dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu
līmeni un norādīta kontaktinformācija;
16.2. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
16.3. apliecinājums par Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12. daļā noteikto prasību
izpildi;
16.4. citu dokumentāciju, kas apliecina vakances sludinājumā kandidātam izvirzīto prasību
izpildi.
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17. Kandidāts šā nolikuma ietvaros ir fiziska persona, kas var būt arī Augstskolu likuma 14.¹
pantā noteiktais sabiedrības pārstāvis.
18. Fiziska persona, atlases eksperts vai sabiedrības pārstāvis šā nolikuma 16. punktā noteikto
pieteikumu un dokumentāciju iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta
adresi: augstskolu.padomes@izm.gov.lv.
IV. Kandidāta vērtēšana
19. Kandidāta atbilstību padomes locekļa amatam vērtēšanu veic trīs (3) mēnešu laikā no
vakances sludinājumā noteiktā pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. Kandidāta atbilstību padomes
locekļa amatam vērtē trijās (3) kārtās:
19.1. atlases pirmā kārta – kandidāta atbilstība šā nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4. un
5.5.apakšpunktā noteiktajam;
19.2. atlases otrā kārta – MK noteikumu 33. punktā noteiktā intervija;
19.3. atlases trešā kārta – kompetenču vērtēšana atbilstoši šā nolikuma 12. punktā un MK
noteikumos 19. punktā noteiktajam, pamatojoties uz pretendentu padziļinātās kompetenču
novērtēšanas rezultātiem.
20. Atlases pirmā kārtā tiek veikta šā nolikuma 16. punktā minēto dokumentu pārbaude, lai
konstatētu kandidāta izglītības, darba un profesionālās pieredzes atbilstību šā nolikuma 5. un
6. punktā noteiktajam.
21. Komisijas sekretārs apkopo visu kandidātu iesniegtos pieteikumus un šā nolikuma
16. punktā minēto dokumentāciju un kandidāta atbilstību šā nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.2., 5.3., 5.4. un
5.5.apakšpunktā noteiktajam un iesniedz izskatīšanai atlases komisijai. Kandidātu darba un
profesionālās pieredzes atbilstību komisija vērtē atbilstoši vērtēšanas metodikai, aizpildot kandidātu
atbilstības vērtēšanas veidlapu (1. pielikums). Komisijas sekretārs nosūta apkopojumu atlases
komisijas priekšsēdētājam vismaz divas (2) darbdienas pirms atlases komisijas sēdes, ja atlases
komisijas priekšsēdētājs nav noteicis citādi.
22. Pēc atlases komisijas pieprasījuma atlases eksperts veic kandidātu reputācijas (publiski
pieejamā informācija) pārbaudi tiem kandidātiem, kuri atbilst šā nolikuma 16. punktā noteiktajām
prasībām, apkopo un iesniedz to izskatīšanai atlases komisijai. Ja atlases eksperts kandidāta reputācijas
izpētē digitālajā vidē un publiskajā telpā ir konstatējis riskus nevainojamai reputācijai, to norāda atlases
komisijai. Kandidātu nevirza uz turpmāko atlases kārtu, ja atlases komisijas balsstiesīgie dalībnieki
ir vienbalsīgi pieņēmuši argumentēti pamatotu lēmumu izslēgt kandidātu no turpmākā vērtēšanas
procesa, ievērojot MK noteikumu 17., 29. un 30. punktu un šā nolikuma 6. punktā noteiktos
reputācijas izvērtēšanas aspektus.
23. Atlases komisija izskata komisijas sekretāra apkopoto informāciju par katra kandidāta
novērtējumu, pamatojoties uz komisijas balsstiesīgo dalībnieku aizpildītajām kandidātu atbilstības
vērtēšanas veidlapām (1. pielikums) un vērtēšanas metodiku un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
23.1. virzīt kandidātu uz nākamo atlases kārtu, ja kandidāts atbilst šā nolikuma 5. un 6. punktā
noteiktajam. Komisijai ir tiesības izvirzīt ne vairāk kā piecus (5) atbilstošākos kandidātus uz vienu
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padomes locekļa amata vakanci atlases otrajai kārtai. Komisijas balsstiesīgajiem dalībniekiem
vienojoties, otrajai atlases kārtai izvirzāmo kandidātu skaitu var palielināt.
23.2. atteikt virzīt atlases otrajai kārtai kandidātu, kas neatbilst šā nolikuma 5. un 6. punktā
noteiktajam;
23.3. nepieciešamību
izsludināt
atkārtotu
kandidātu
atlasi
atbilstoši
MK
noteikumu 21. punktam un komisijas nolikumam, ja neviens no kandidātiem neatbilst šā nolikuma
5.un 6. punkta prasībām, par ko informē ministriju.
24. Komisijas sekretārs informē tos kandidātus, kas, pamatojoties uz šā nolikuma
23.1. apakšpunktu, ir izvirzīti atlases otrajai kārtai – intervijai, par atlases komisijas lēmumu, nosūtot
uzaicinājumu uz otro atlases kārtu elektroniski uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi, kurā
informē kandidātus par intervijas norises laiku, formātu un lūdz iesniegt papildu iesniedzamos
dokumentus, ja tā ir nolēmusi atlases komisija, uzaicinājumā norādītajā termiņā sagatavot un iesniegt
atlases komisijai redzējumu par augstskolas darbības prioritātēm, kā arī redzējumu par augstākās
izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē(turpmāk – redzējums) prezentācijas
formā, nosūtot uz e-pastu augstskolu.padomes@izm.gov.lv, kā arī lūdz apstiprināt elektroniskā pasta
saņemšanu. Komisijas sekretārs nodrošina, ka komisijas dalībnieki var iepazīties ar kandidāta iesniegto
redzējumu vismaz divas (2) darbdienas pirms paredzētās intervijas, ja komisijas priekšsēdētājs nav
noteicis citādi.
25. Komisijas sekretārs nosūta elektroniski uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi

atteikumu virzībai uz nākošo atlases kārtu tam kandidātam, par kuru komisija ir pieņēmusi šā
nolikuma 23.2. apakšpunktā minēto lēmumu.
26. Atlases otrā kārta: MK noteikumu 33. punktā noteiktā intervija, kuras laikā atlases
komisija padziļināti novērtē kandidāta atbilstību darbam padomē.
27. Atlases otrā kārta notiek slēgtas sēdes (klātienē vai attālināti, izmantojot videokonferenci)
ietvaros. Intervijas laikā atlases komisija uzdod visiem kandidātiem vienādus jautājumus. Ja intervijas
laikā atlases komisijai rodas papildus jautājumi, atlases komisija ir tiesīga uzdot tos, lai precizētu
atbildes kvalitāti.
28. Intervijas laikā, pamatojoties uz atlases komisijas uzdotajiem jautājumiem, katrs atlases
komisijas balsstiesīgs dalībnieks atbilstoši vērtēšanas metodikai novērtē kandidāta zināšanu,
kompetenču kopumu un atbilstību padomes locekļa amatam, kā arī novērtē kandidāta redzējuma
detalizāciju, izvērsumu, stratēģisko dziļumu, izmantotos datus un argumentācijas pamatotību,
aizpildot kandidāta vērtēšanas veidlapu (1. pielikums). Ja atlases komisijas balsstiesīgajiem
dalībniekiem neatšķiras viedoklis par vērtējumu, atlases komisijas balsstiecīgie dalībnieki katrs var
nesniegt savu individuālo kandidāta vērtējumu.
29. Atlases komisija izskata komisijas sekretāra apkopoto informāciju par katra kandidāta
novērtējumu, pamatojoties uz komisijas balsstiesīgo dalībnieku aizpildītajām kandidāta vērtēšanas
veidlapām (1. pielikums) un vērtēšanas metodiku un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
29.1. virzīt kandidātu uz nākamo atlases kārtu, ja kandidāts atbilst šā nolikuma 11. punktā
noteiktajam. Pamatojoties uz MK noteikumu 34. punktu atlases komisijai ir tiesības izvirzīt ne vairāk
kā trīs (3) kandidātus uz vienu padomes locekļa amata vakanci atlases trešajai kārtai - padziļinātai
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šā nolikuma 8. punktā noteikto kompetenču vērtēšanai, ievērojot šā nolikuma 5.2. un 5.3.
apkšpunktā noteiktās profesionālās un vadības pieredzes jomas;
29.2. atteikt virzīt atlases trešajai kārtai kandidātu, kurš neatbilst šā nolikuma 11. punktā
noteiktajam;
29.3. nepieciešamību
izsludināt
atkārtotu
kandidātu
atlasi
atbilstoši
MK
noteikumu 21. punktam un komisijas nolikumam, ja neviens no kandidātiem neatbilst padomes
locekļa amata vakancei, par ko informē ministriju.
30. Komisijas sekretārs informē tos kandidātus, kas, pamatojoties uz šā nolikuma
29.1. apakšpunktu ir izvirzīti atlases trešajai kārtai - padziļinātai vadības kompetenču novērtēšanai,
par komisijas lēmumu, nosūtot uzaicinājumu uz trešo atlases kārtu elektroniski uz pieteikumā norādīto
elektronisko pasta adresi, kurā informē kandidātus par kompetenču novērtēšanas norises laiku,
formātu, kā arī lūdz apstiprināt elektroniskā pasta saņemšanu un dalību trešajā kārtā.
31. Komisijas sekretārs nosūta elektroniski uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi
atteikumu virzībai uz nākošo atlases kārtu tam kandidātam, par kuru atlases komisija ir pieņēmusi šā
nolikuma 29.2. apakšpunktā minēto lēmumu.
32. Atlases trešā kārta: kandidāts piedalās tā padziļinātā kompetenču novērtēšanā šā
nolikuma 8. punkta noteikto kompetenču ietvaros, ievērojot šā nolikuma 5.2. un 5.3. apakšpunktā
noteiktās darba pieredzes jomas. Kompetences novērtē atbilstoši šā nolikuma 12. punktam.
Novērtēšanu veic komisijas balsstiesīgie dalībnieki un atlases eksperts, atbilstoši vērtēšanas
metodikai, aizpildot vērtēšanas veidlapu (1. pielikums).
33. Atlases komisija vai pēc atlases komisijas pieprasījuma atlases eksperts kandidātiem
novērtē kompetences, izmantojot vienādu kompetenču novērtēšanas metodiku. Šā nolikuma
8. punktā noteiktās kompetences vērtē šā nolikuma 5.2. un 5.3. apakšpunktā noteiktajās darba
pieredzes jomās, atbilstoši vērtēšanas metodikai, aizpildot kandidāta vērtēšanas veidlapu
(1.pielikums).
34. Pamatojoties uz MK noteikumu 23. un 34. punktu katru kompetenci novērtē piecu līmeņu
skalā ar kopējo vērtējuma līmeni „izcili” (pārsniedz kompetences kritēriju(-us)), „teicami” (daļēji
pārsniedz kompetences kritēriju(-us)), „labi” (atbilst kompetences kritērijam(-iem) lielākajā daļā),
„jāpilnveido” (atbilst kompetences kritērijam(-iem), bet kopumā kompetenci nepieciešams
pilnveidot) un „neapmierinoši’ (neatbilst kompetences kritērijam(-iem)).
35. Saskaņā ar MK noteikumu 37. punktu kompetences uzskatāmas par neatbilstošām, ja
kāda no šā nolikuma 8. punktā minētajām kritiskajām kompetencēm ir novērtēta neapmierinoši.
36. Atlases komisija izskata komisijas sekretāra apkopoto informāciju par katra kandidāta
novērtējumu atlases trešajā kārtā, pamatojoties uz komisijas balsstiesīgo dalībnieku aizpildītajām
kompetenču vērtēšanas veidlapām (1.pielikums) un vērtēšanas metodiku.
37. Ievērojot MK noteikumu 38.punktu, ka ir atbalstāms tas kandidāts, kurš atlases ietvaros
ieguvis augstāko vērtējumu, atlases komisijas balsstiesīgie dalībnieki atbilstoši vērtēšanas metodikai
nosaka atbalstāmo kandidātu, kurš kandidātu atlasē ieguvis augstāko vērtējumu (turpmāk –
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komisijas lēmums). Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu punktu skaitu, par atbilstošāko tiek atzīts
kandidāts, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu atlases otrajā kārtā (intervijā).
38. Pēc atlases trešās kārtas pabeigšanas atlases komisijas balsstiesīgie dalībnieki pieņem
vienu no šādiem lēmumiem:
38.1. izvēlēties atbalstāmo kandidātu padomes locekļa amata vakancei;
38.2. atteikt atbalstīt kandidātu, kurš neatbilst šā nolikuma 8. punktā noteiktajām
kompetencēm;
38.3. pārtrauc kandidātu novērtēšanas procesu, ja atbilstoši atlases komisijas vērtējumam
neviens kandidāts šo noteikumu kompetenču novērtēšanā nav apliecinājis atbilstību darbam valsts
augstskolas padomē, un informēt par to ministriju;
38.4. par nepieciešamību izsludināt atkārtotu kandidātu atlasi atbilstoši MK
noteikumu 21. punktam un komisijas nolikumam, ja trešās kārtas ietvaros nav atbalstīts
nepieciešams skaits kandidātu padomes locekļa amatiem.
39. Komisijas sekretārs informē tos kandidātus, par kuriem atlases komisija ir pieņēmusi šā
nolikuma 38.2. apakšpunktā minēto lēmumu, nosūtot šo lēmumu elektroniski uz kandidāta
pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi.
V. Noslēguma jautājumi
40. Kandidāta neierašanās, nepiedalīšanās kādā no atlases kārtām iepriekš norunātā laikā un
vietā, ja pretendents pirms plānotās tikšanās nav sniedzis informāciju par neierašanās attaisnojošiem
iemesliem, uzskatāma par kandidāta kandidatūras atsaukumu un tiek pārtraukts kandidāta
novērtēšanas process.
41. Kandidātu personas dati, iesniegtā dokumentācija, vērtēšanas process un cita
identificējoša informācija ir ierobežotas pieejamības informācija, kas nav izpaužama.
42. Atlases komisija beidz savu darbu ar brīdi, kad Ministru kabinets apstiprina atlases
komisijas lēmumā atbalstīto kandidātu uz padomes locekļu amatu.
43. Atlases laikā kandidātu iesniegtie dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.
44. Pamatojoties uz MK noteikumu 40. punktu kandidātu atlases un novērtēšanas procesā
iegūtā informācija par kandidātiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek
veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās
personas datu aizsardzības jomā.
Ministre

Anita Muižniece
Saskaņots
Ministru kabineta virzītu Izglītības un zinātnes ministrijas
padotībā esošas augstskolas padomes locekļu kandidātu
atlases komisijas
2021. gada 8. novembra sēdē

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
Izdarīti grozījumi ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2021.gada 28.decembra nolikumu Nr.1-7e/21/22

1.pielikums
Izglītības un zinātnes ministrijas
(Datums skatāms laika zīmogā)
nolikumam Nr. 1-7e/21/17

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļa amata kandidātu vērtēšanas veidlapa
I.

Atlases 1.kārta

1. Kandidātu atbilstības izvērtējums šā nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām:

1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.

Iespējamais
Kandidāta
maksimālais
vārds,
punktu skaits
uzvārds
(Vērtē atlases 1.kātā atbilstoši vērtēšanas metodikā (2.pielikumā) noteiktajiem kritērijiem)
vērtēšanas kritērijā
Atbilstība Augstskolu likuma 14.1 panta 10., 11. un 12.daļā noteiktajām prasībām *
1
Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai ir iegūta
1
augstākajā izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko
izglītību), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai
profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus *
DARBA PIEREDZE, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai
profesionāli pildītu augstskolas padomes locekļa amata pienākumus:
Ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā *
1
Praktiskā darba pieredze organizācijas stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā *
1
PROFESIONĀLĀ PIEREDZE **:
Finanšu vadībā un auditā
1
Risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā
1
Starptautiskajā sadarbībā
1
VADĪBAS PIEREDZE **:
Sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā
1
Komandas un iesaistīto pušu vadībā
1

1.14.

Nevainojama reputācija *

Nr.p.
k.

1.1.
1.2.

1.3.

Prasība

Kandidātam
Kandidāta
piešķirtie
atbilstība
punkti
(atbilst/neatbilst)

1

* Ja kandidāts neatbilst noteiktajai prasībai un novērtēts ar 0 punktiem, atlases komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu.
** Ja kandidāts kādā no prasībām neatbilst un novērtēts ar 0 punktiem, atlases komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

2

Piezīme:

Atlases komisijas loceklis saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem novērtē katra kandidāta atbilstību šā nolikuma 2.pielikuma 1.punktā noteiktajām, atbilstoši
savam vērtējumam, piešķirot punktus (konkrētās prasības vērtēšanas kritēriju punkti nesummējas) katras prasības atbilstošākajam kritērijam.

II.
Nr.p.
k.

1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Atlases 2.kārta

Iespējamais
Kandidāta
maksimālais
vārds,
punktu skaits
uzvārds
(Vērtē atlases 2.kātā atbilstoši vērtēšanas metodikā (2.pielikumā) noteiktajiem kritērijiem)
vērtēšanas kritērijā

Prasība

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:
Profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā
Profesionālā pieredze risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā
Profesionālā pieredze starptautiskajā sadarbībā
VADĪBAS PIEREDZE:
Vadības pieredze sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un
darba tirgus sadarbībā
Vadības pieredze komandas un iesaistīto pušu vadībā
Pārmaiņu vadības pieredze
Izpratne par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un
pasaulē *
Izpratne, kas nepieciešama augstskolas stratēģiskajai vadībai *
Prezentēšanas prasmes (pielietojot digitālās tehnoloģijas)
Komunikācijas un argumentācijas prasmes
Kandidāta motivācija *
Nevainojama reputācija *
Angļu valodas zināšanas augstskolas padomes locekļa uzdevumu profesionālai
izpildei nepieciešamā apjomā

Kandidātam
Kandidāta
piešķirtie
atbilstība
punkti
(atbilst/neatbilst)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2

* Ja kandidāts novērtēts „neapmierinoši” un iegūst 0 punktus, atlases komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu.
** Ja kandidāts neatbilst noteiktajai prasībai un novērtēts ar 0 punktiem, atlases komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu.
Piezīme:
Atlases komisijas loceklis saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem novērtē katra kandidāta atbilstību šā nolikuma 2.pielikuma 1.punktā noteiktajām prasībām,
atbilstoši savam vērtējumam, piešķirot punktus (konkrētās prasības vērtēšanas kritēriju punkti nesummējas) katras prasības atbilstošākajam kritērijam
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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III. Atlases 3.kārta
2.

Kandidātu atbilstības izvērtējums šā nolikuma 8.punktā noteiktajām kompetencēm:

Nr.p.
k.

Vadības KOMPETENCES
(Vērtē atlases 3.kārtā atbilstoši vērtēšanas metodikā (2.pielikumā) noteiktajiem kritērijiem)

2.1.

Stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence) *

2.2.

Pārmaiņu vadīšana

2.3.

Orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā kompetence) *

2.4.

Orientācija uz attīstību

2.5.

Plānošana un organizēšana

2.6.

Lēmumu pieņemšana un atbildība

2.7.

Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana

2.8.

Komandas vadīšana

2.9.

Darbinieku motivēšana un attīstīšana

Iespējamais
Kandidāta
maksimālais
vārds,
punktu skaits
uzvārds
vērtēšanas kritērijā
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Kandidātam
Kandidāta
piešķirtie
atbilstība
punkti
(atbilst/neatbilst)

* Ja kandidāts novērtēts „neapmierinoši” un iegūst 0 punktus, atlases komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu.

Atlases komisijas loceklis
(vārds, uzvārds)
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

(paraksts)

4
Piezīme:

(Datums)

Atlases komisijas loceklis saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem novērtē katra kandidāta atbilstību šā nolikuma 2.pielikuma 2.punktā noteiktajās kompetencēs,
atbilstoši savam vērtējumam, piešķirot punktus (konkrētās prasības vērtēšanas kritēriju punkti nesummējas) katras prasības atbilstošākajam kritērijam.
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KONSOLIDĒTĀ VERSIJA
Izdarīti grozījumi ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2021.gada 28.decembra nolikumu Nr.1-7e/21/22

2. pielikums
Izglītības un zinātnes ministrijas
(Datums skatāms laika zīmogā)
nolikumam Nr. 1-7e/21/17
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļa amata kandidātu nepieciešamo prasību un kompetenču
vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas metodika
1. Kandidātu atbilstības šā nolikuma 5. punktā noteikto prasību izvērtēšanai noteikt šādus vērtēšanas kritērijus un punktu skaitu katrā
kritērijā:
Nr.p.
k.

Prasība

1

2

Vērtēšanas kritērijs
3

1.1.

Atbilstība Augstskolu likuma 14. panta 10., 11.
un 12. daļā noteiktajām prasībām (šā nolikuma
5.5.apakšpunktā noteiktā prasība. Vērtē atlases
1. kārtā)

1.2.

Augstākā izglītība, kas atbilstoši Latvijas 1.2.1. Atbilst prasībai.
izglītības klasifikācijai ir iegūta augstākajā 1.2.2. Neatbilst prasībai.
izglītības pakāpē (izņemot pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību), kas nodrošina
nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu,
lai profesionāli pildītu augstskolas padomes
locekļa amata pienākumus (šā nolikuma
5.1.1. apakšpunktā noteiktā prasība, vērtē atlases
1. kārtā, pamatojoties uz kandidāta iesniegtajiem
izglītības dokumentiem)
DARBA
PIEREDZE,
kas
nodrošina
nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli
pildītu augstskolas padomes locekļa amata
pienākumus: (vērtē atlases 1. kārtā, pamatojoties
uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem)
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

1.3.

1

1.1.1. Atbilst prasībai
1.1.1. Neatbilst prasībai.

Punkti
vērtēšanas
kritērijā
4

1
0

1
0

2
1.3.1.

Ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze 1.3.1.1. Atbilst prasībai.
organizācijas vadībā vai citā vadošā amatā (šā
1.3.1.2. Neatbilst prasībai.
nolikuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktā prasība)

1
0

1.3.2.

Praktiskā
darba
pieredze
organizācijas
stratēģiskajā vai pārvaldības procesu vadībā (šā
nolikuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteiktā prasība)
PROFESIONĀLĀ PIEREDZE: (vērtē atlases
1.kārtā, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem
dokumentiem)
Profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā
(šā nolikuma 5.2.1.apakšpunktā noteiktā prasība)

1
0

1.4.
1.4.1.

1.3.2.1. Atbilst prasībai.
1.3.2.2. Neatbilst prasībai.

1.4.1.1. Atbilst prasībai.
1.4.2.2. Neatbilst prasībai.

1
0

1.4.2.

Profesionālā pieredze risku vadībā un iekšējās 1.4.2.1. Atbilst prasībai.
kontroles sistēmā (šā nolikuma 5.2.2.apakšpunktā
1.4.2.2. Neatbilst prasībai.
noteiktā prasība)

1
0

1.4.3.

Profesionālā pieredze starptautiskajā sadarbībā 1.4.3.1. Atbilst prasībai.
(šā nolikuma 5.2.3.apakšpunktā noteiktā prasība)
1.4.3.2. Neatbilst prasībai.

1
0

1.5.

VADĪBAS PIEREDZE: (vērtē atlases 1.kārtā,
pamatojoties
uz
kandidātu
iesniegtajiem
dokumentiem)
Vadības pieredze sadarbības tīklu veidošanā, 1.5.1.1. Atbilst prasībai.
tostarp augstākās izglītības un darba tirgus
sadarbībā (šā nolikuma 5.3.1..apakšpunktā 1.5.1.2. Neatbilst prasībai.
noteiktā prasība)

1.5.1.

1.5.2.
1.6.

Vadības pieredze komandas un iesaistīto pušu 1.5.2.1. Atbilst prasībai.
vadībā (šā nolikuma 5.3.2..apakšpunktā noteiktā
1.5.2.2. Neatbilst prasībai.
prasība)
PROFESIONĀLĀ PIEREDZE: (vērtē atlases
2.kārtā, pamatojoties uz intervijas laikā sniegtajām
kandidātu atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

1
0

1
0

3
1.6.1.

1.6.2.

Profesionālā pieredze finanšu vadībā un auditā,
(šā nolikuma 5.2.1.apakšpunktā noteiktā prasība.
Vērtē piecu līmeņu skalā: par novērtējumu „izcili”
iegūst 4 punktus, par novērtējumu „teicami” iegūst
3 punktus, par novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus,
par novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)

1.6.1.1. Vērtējums ir „izcili”. Specializējas vairākos finanšu darbības
virzienos. Patstāvīgi vai sadarbībā ar auditoriem, ievieš pierādījumos
balstītus priekšlikumus darbībai finanšu tirgos, efektīvus uz
inovatīvām tehnoloģijām balstītus risinājumus, veic auditu vairākās
organizācijas darbības jomās vai par vairākām funkcijām vai
procesiem, kā arī padziļināti specializējas vairākās audita jomās.
Lielākā mērā veic šā kritērija 1.6.1.2. un 1.6.2.3.apakšpunktā
noteiktos pienākumus, kā arī atbild par iekšējā audita sistēmu
organizācijā, sagatavo audita ziņojumus, sagatavo ziņojumu par
organizācijas iekšējā audita sistēmas darbību.
1.6.1.2. Vērtējums ir „teicami”. Padziļināti specializējas vienā finanšu
darbības virzienā, kā arī padziļināti specializējas vienā audita jomā.
Patstāvīgi vai sadarbībā ar auditoriem veic auditu vairākās
organizācijas darbības jomās vai par vairākām funkcijām vai
procesiem. Finanšu vadības pieredze ietver darbu ar finanšu
pārskatiem un vadības grāmatvedības prasmes, t.sk. patstāvīgu
finanšu plānu izveidi un izpildes kontroli.
1.6.1.3. Vērtējums ir „labi”. Padziļināti specializējas vienā finanšu darbības
virzienā vai padziļināti specializējas vienā audita jomā. Veic auditu
vairākās iestādes darbības jomās bez dziļākas specializācijas vienā
jomā. Finanšu vadības pieredze ietver darbu ar finanšu pārskatiem un
vadības grāmatvedības prasmes, t.sk. patstāvīgu finanšu plānu izveidi
un izpildes kontroli.
1.6.1.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Specializējas vienā finanšu darbības
virzienā, pārzina vairākas apakšnozares. Specializējas vienā audita
jomā. Veic audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību, Palīdz sagatavot
nepieciešamos dokumentus audita veikšanai. Finanšu vadības
pieredze pamatota ar finanšu pārskatu un grāmatvedības pamatu
iemaņām.
1.6.1.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Kandidātam nav profesionālās
pieredzes finanšu vadībā un auditā.

4

Profesionālā pieredze risku vadībā un iekšējās 1.6.2.1. Vērtējums ir „izcili”. Lielākā mērā veic šā kritērija 1.6.2.2. un
1.6.2.3.apakšpunktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina izvēlētā
kontroles sistēmā (šā nolikuma 5.2.2.apakšpunktā
risku identifikācijas, uzraudzības un vadības mehānisma iestrādi
noteiktā prasība. Vērtē piecu līmeņu skalā: par
visos organizācijas notiekošajos procesos un projektos, izstrādā un
novērtējumu „izcili” iegūst 4 punktus, par
aktualizē risku vadības politiku, uzrauga risku vadību organizācijā,
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

4

3

2

1

0

4
novērtējumu „teicami” iegūst 3 punktus, par
sniedz ziņojumus vadībai.
novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus, par 1.6.2.2. Vērtējums ir „teicami”. Lielākā mērā veic šā kritērija
novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
1.6.2.3.apakšpunktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina visai
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
organizācijai raksturīgo risku identifikāciju, uzskaiti un vadību, veic
informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu projektu risku
novērtēšanu, organizē projektu risku identifikāciju, uzskaiti un
vadību kritiskiem projektiem, organizē rīcības plānu izstrādi ārkārtas
situācijām.
1.6.2.3. Vērtējums ir „labi”. Lielākā mērā veic šā kritērija
1.6.2.4.apakšpunktā noteiktos pienākumus, kā arī nodrošina
organizācijas darbības risku identifikāciju, uzskaiti un vadību.
1.6.2.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Lielākā mērā veic šādus pienākumus:
veic incidentu (risku īstenošanās gadījumu) reģistrāciju un uzskaiti,
organizē organizācijā īstenoto projektu risku identifikāciju, uzskaiti
un vadību, kontrolē risku vadības plānu izpildi.
1.6.2.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Kandidātam nav profesionālās
pieredzes risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā.
1.6.3.

Profesionālā pieredze starptautiskajā sadarbībā
(šā nolikuma 5.2.3.apakšpunktā noteiktā prasība.
Vērtē piecu līmeņu skalā: par novērtējumu „izcili”
iegūst 4 punktus, par novērtējumu „teicami” iegūst
3 punktus, par novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus,
par novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)

1.6.3.1. Vērtējums ir „izcili”. Lielākā mērā vada starptautisko sadarbības
funkciju organizācijā, tostarp veic starptautisko sakaru politikas un
stratēģijas izstrādāšanas koordinēšanu un īstenošanu, veic
starptautisko sadarbības projektu un programmu koordināciju un
nodrošināšanu, nodrošina starptautisko klientu piesaisti.
1.6.3.2. Vērtējums ir „teicami”. Lielākā mērā piedalās ārējo sakaru veidošanā
attiecīgās jomā, nodrošina starptautisko apmaiņas un sadarbības
līgumu projektu sagatavošanu, nodrošina un pārrauga ārvalstu
delegāciju vizīšu organizēšanu.
1.6.3.3. Vērtējums ir „labi”. Lielākā mērā koordinē sadarbību ar
starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā, izstrādā un vada
starptautiskus projektus, kontrolē starptautisko projektu izpildi,
dibina kontaktus un koordinē sadarbību ar starptautiskajām
institūcijām attiecīgajā jomā.
1.6.3.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Lielākā mērā sadarbojas ar
starptautiskajām institūcijām attiecīgajā jomā un citām Latvijas
institūcijām, sniedzot tām informāciju, tostarp veicina kontaktu
izveidošanu ar ārvalstu institūcijām, informē citas institūcijas un
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1.7.
1.7.1.

1.7.2.

darbiniekus par to lomu starptautiskās sadarbības īstenošanā, kā arī
sniedz metodisku palīdzību ārvalstu sakaru jautājumos, apkopo un
sniedz citām institūcijām informāciju par Latvijas un citu valstu
sadarbību attiecīgajā jomā, piedalās ārvalstu delegāciju vizīšu
organizēšanā.
1.6.3.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Kandidātam nav profesionālās
pieredzes starptautiskajā sadarbībā.

VADĪBAS PIEREDZE: (vērtē atlases 2.kārtā,
pamatojoties uz intervijas laikā sniegtajām
kandidātu atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem)
Vadības pieredze sadarbības tīklu veidošanā, 1.7.1.1. Vērtējums ir „izcili”. Bieži uzņemas līdera lomu, lai nodrošinātu
tostarp augstākās izglītības un darba tirgus
organizācijas mērķu izpildi sadarbības tīklu veidošanā, tostarp
augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā.
sadarbībā (šā nolikuma 5.3.1..apakšpunktā
1.7.1.2.
Vērtējums ir „teicami”. Nodrošina aktīvu sadarbības tīklu veidošanu,
noteiktā prasība. Vērtē piecu līmeņu skalā: par
tostarp augstākās izglītības un darba tirgus sadarbībā, pieliekot
novērtējumu „izcili” iegūst 4 punktus, par
ievērojamas papildu pūles, lai to veicinātu.
novērtējumu „teicami” iegūst 3 punktus, par
novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus, par 1.7.1.3. Vērtējums ir „labi”. Lielākā mērā pasīva sadarbība. Iesaistās
novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
organizācijas darbā sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
izglītības un darba tirgus sadarbībā, pildot uzdotos uzdevumus.
1.7.1.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Kandidātam ir vadības pieredze
sadarbības tīklu veidošanā, taču tā neietver pieredzi augstākās
izglītības un darba tirgus sadarbībā.
1.7.1.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Kandidātam nav vadības pieredze
sadarbības tīklu veidošanā, tostarp augstākās izglītības un darba
tirgus sadarbībā.
Vadības pieredze komandas un iesaistīto pušu
vadībā (šā nolikuma 5.3.2..apakšpunktā noteiktā
prasība. Vērtē piecu līmeņu skalā: par novērtējumu
„izcili” iegūst 4 punktus, par novērtējumu
„teicami” iegūst 3 punktus, par novērtējumu „labi”
iegūst 2 punktus, par novērtējumu „jāpilnveido”
iegūst 1 punktu, par novērtējumu „neapmierinoši
iegūst 0 punktus)

1.7.2.1. Vērtējums ir „izcili”. Izcilas vadītāja spējas, panāk padoto atbalstu
praktiski visām savām iniciatīvām. Izvēlas katrai situācijai
visoptimālākās vadības metodes, pozitīvi iedvesmojot pārējos. Izcila
prasme strādāt komandā. Sadarbojas ar citām organizācijām, lai
veicinātu klienta vajadzību apmierināšanu un samazinātu
administratīvos šķēršļus.
1.7.2.2. Vērtējums ir „teicami”. Labs vadītājs, panāk padoto atbalstu
nospraustajiem uzdevumiem. Spēj konstruktīvi sastrādāties ar
kolēģiem un citiem organizācijas klientiem. Pārsvarā laba, koleģiāla
un izpalīdzīga attieksme, arī kolēģi uztver pozitīvi, laba prasme
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strādāt komandā.
1.7.2.3. Vērtējums ir „labi”. Var vadīt, dažreiz kļūdās, izvēloties vadības
metodes. Spēj uzturēt lietišķas attiecības ar kolēģiem un
organizācijas klientiem. Pietiekama prasme strādāt komandā.
1.7.2.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Nav vadītāja dotību. Diezgan slikta
prasme strādāt komandā un bieži nav vēlēšanās to darīt. Izvairās no
kontaktiem ar apkārtējiem (klientu).
1.7.2.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Kandidātam nav vadības pieredze
komandas un iesaistīto pušu vadībā.
1.8.

1.9.

2
1
0

Pārmaiņu vadības pieredze (šā nolikuma 1.8.1. Vērtējums ir „izcili”. Ir pieredze veiksmīgā pārmaiņu vadībā. Veido
5.7.apakšpunktā noteiktā prasība. Vērtē atlases
vidi, kas veicina, iedrošina un īsteno pārmaiņas un inovācijas.
2.kārtā, pamatojoties uz intervijas laikā sniegtajām
Personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi.
kandidātu atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem; 1.8.2. Vērtējums ir „teicami”. Ir pieredze pārmaiņu vadībā. Veido sasaisti
vērtē piecu līmeņu skalā: par novērtējumu „izcili”
starp iestādes/struktūrvienības mērķiem un pārmaiņu procesa
iegūst 4 punktus, par novērtējumu „teicami” iegūst
mērķiem. Izstrādāja stratēģijas pārmaiņu vadīšanai.
3 punktus, par novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus, 1.8.3. Vērtējums ir „labi”. Ir pieredze pārmaiņu vadībā. Identificē efektīvās
par novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
darbības, kuras nepieciešams saglabāt. Apzina iemeslus, kas rada
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
pretestību pārmaiņām, un veic pasākumus, lai to mazinātu.
1.8.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Piedalās pārmaiņu procesos ar novērotāja
attieksmi. Apzina un pieņem pārmaiņu nepieciešamību, taču neizrāda
personīgo iesaistīšanos pārmaiņu procesos. Neprot pārliecināt par
pārmaiņu procesa ieguvumiem.
1.8.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Noliedz pārmaiņu nepieciešamību.
Izvairās no komunikācijas par pārmaiņām. Izvēlas direktīvu pieeju
pārmaiņu īstenošanā.

4

Izpratne par augstākās izglītības un zinātnes 1.9.1. Vērtējums ir „izcili”. Ir padziļināta izpratne par augstākās izglītības
attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē (šā
un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.
nolikuma 5.8.apakšpunktā noteiktā prasība. Vērtē 1.9.2. Vērtējums ir „teicami”. Konstatējama atsevišķu sarežģītu jautājumu
iesniegto redzējumu par augstākās izglītības un
nepietiekami dziļa izpratne.
zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kā 1.9.3. Vērtējums ir „labi”. Konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami
arī atlases 2.kārtā, pamatojoties uz intervijas laikā
dziļa izpratne.
sniegtajām kandidātu atbildēm uz uzdotajiem 1.9.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Ir virspusīga izpratne par augstākās
jautājumiem; vērtē piecu līmeņu skalā: par
izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē.
novērtējumu „izcili” iegūst 4 punktus, par 1.9.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Neorientējas augstākās izglītības un

4
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novērtējumu „teicami” iegūst 3 punktus, par
novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus, par
novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
1.10.

1.11.

zinātnes attīstības tendencēs.

Izpratne,
kas
nepieciešama
augstskolas 1.10.1. Vērtējums ir „izcili”. Ir padziļināta izpratne, kas nepieciešama
stratēģiskajai
vadībai
(šā
nolikuma
augstskolas stratēģiskajai vadībai.
5.9.apakšpunktā noteiktā prasība. Vērtē iesniegto 1.10.2. Vērtējums ir „teicami”. Konstatējama atsevišķu sarežģītu jautājumu
redzējumu par augstskolas darbības prioritātēm, kā
nepietiekami dziļa izpratne.
arī atlases 2.kārtā, pamatojoties uz intervijas laikā 1.10.3. Vērtējums ir „labi”. Konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami
sniegtajām kandidātu atbildēm uz uzdotajiem
dziļa izpratne.
jautājumiem; vērtē piecu līmeņu skalā: par 1.10.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Ir virspusīga izpratne par augstskolas
novērtējumu „izcili” iegūst 4 punktus, par
attīstības stratēģiskajiem virzieniem.
novērtējumu „teicami” iegūst 3 punktus, par 1.10.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Nav izpratnes, kas nepieciešama
novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus, par
augstskolas stratēģiskajai vadībai. Trūkst stratēģiska redzējuma.
novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)

4

Prezentēšanas prasmes (pielietojot digitālās 1.11.1. Vērtējums ir „izcili”. Pārliecinoši un iespaidīgi sniedz savu
tehnoloģijas) (šā nolikuma 5.10.apakšpunktā
sagatavoto prezentāciju, uzstājoties, skaidri un saprotami izklāsta
prezentējamās tēmas būtību. Prezentē sevi, savas zināšanas, pamato
noteiktā prasība. Apliecina kandidāta prasme
savu viedokli. Uzstājoties, pārdomāti izmanto sagatavoto uzskates
prezentēt sagatavoto redzējumu (izmantojot Power
materiālu. Spēj detalizēti un izsmeļoši atbildēt uz intervijas laikā
Point, prezentācijas ilgums 7 minūtes, latviešu vai
uzdotajiem jautājumiem.
angļu valodā), prasme prezentēt sevi un pamatot
savu viedokli atlases 2.kārtas intervijas laikā; vērtē 1.11.2. Vērtējums ir „teicami”. Efektīvi sniedz savu sagatavoto prezentāciju,
piecu līmeņu skalā: par novērtējumu „izcili” iegūst
prezentē sevi un savas zināšanas. Spēj saprotami izskaidrot sarežģītus
4 punktus, par novērtējumu „teicami” iegūst 3
jautājumus, spēj atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un ļoti labi
punktus, par novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus,
aizstāvēt savu viedokli.
par novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par 1.11.3. Vērtējums ir „labi”. Veiksmīgi sniedz savu sagatavoto prezentāciju,
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
prezentē sevi un savas zināšanas. Spēj atbildēt uz uzdotajiem
jautājumiem un pietiekami labi aizstāvēt savu viedokli. Uzstājoties,
daļēji atsaucas uz sagatavoto uzskates materiālu.
1.11.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Nespēj sniegt savu sagatavoto
prezentāciju, nespēj prezentēt sevi, savas zināšanas. Atbildes uz
jautājumiem sniedz nepārliecinoši vai nesniedz vispār.
1.11.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Kandidāts nav iesniedzis šā nolikuma

4
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2.pielikuma 1.9. un 1.10.apakšpunktā minēto redzējumu.
1.12.

1.13.

Komunikācijas un argumentācijas prasmes (šā 1.12.1. Vērtējums ir „izcili”. Izcilas komunikācijas prasme. Komunicē
nolikuma 5.11.apakšpunktā noteiktā prasība. Vērtē
stratēģiski, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Izcilas spējas izteikt savas
intervijas laikā atlases 2.kārtā, pamatojoties uz
domas un idejas skaidri, loģiski, koncentrēti un pamatoti. Vienmēr
kandidāta sniegtajām atbildēm uz uzdotajiem
uzklausa, veicina izteikties un iedziļinās teiktajā. Prot efektīvi
izmantot no sevis neatkarīgus apstākļus un resursus ietekmējot
jautājumiem, kā arī vērojot kandidāta uzstāšanos;
komunikācijas rezultātu. Izcilas spējas argumentēti, kodolīgi izteikt
vērtē piecu līmeņu skalā: par novērtējumu „izcili”
un pamatot savu viedokli. Piemīt izcilas argumentācijas spējas, kas
iegūst 4 punktus, par novērtējumu „teicami” iegūst
balstītas uz plašu un vispusīgu informāciju (skaitļi, fakti, viedokļi).
3 punktus, par novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus,
par novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par 1.12.2. Vērtējums ir „teicami”. Teicamas komunikācijas prasme. Spēj
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
skaidri, loģiski un pamatoti izteikt domas un idejas. Veicina
divvirzienu komunikāciju ar iesaistītajām pusēm. Komunicējot
izvēlas otras puses sapratnes līmenim atbilstošus argumentus, apzinās
auditorijas vērtības, uzskatus un informētības līmeni.
1.12.3. Vērtējums ir „labi”. Spējīgs komunicēt tikai savas kompetences
ietvaros. Uzklausa citus nepārtraucot. Spēj skaidri izteikt domas, spēj
loģiski argumentēt viedokli, sistematizēt pēc cēloņiem un
nozīmīguma, bet ne vienmēr argumentus piemēro otras puses
sapratnes līmenim.
1.12.4. Vērtējums ir „jāpilnveido”. Nemeklē komunikācijas iespējas,
neveicina divvirzienu komunikāciju. Pārliecinās, vai ir pareizi
sapratis informāciju. Atgriezenisko saiti sniedz pēc pamudinājuma.
Diezgan slikta pārliecināšanas prasme, neprot argumentēt savu
viedokli.
1.12.5. Vērtējums ir „neapmierinoši”. Komunicējot ar citiem, neapvalda
negatīvas emocijas. Neuzklausa citu domas un nespēj pieņemt arī
argumentētu viedokli, necenšas izprast sarunu biedru, reizēm
pārtrauc runātāju vai runā vienlaikus ar to. Bez pamudinājuma
neargumentē savu viedokli. Nespēj pozitīvā veidā pārliecināt, zaudē
emocionālo savaldību, izrāda dusmas, neiecietību, nespēj skaidri un
saprotami izteikt savu viedokli. Nespēj loģiski formulēt argumentus.

4

Kandidāta motivācija (vērtē intervijas laikā 1.13.1. Vērtējums ir „izcili”. Intervijas laikā lielākā mērā demonstrē
atlases 2.kārtā, pamatojoties uz kandidāta sniegto
zināšanas par augstskolas darbības jomu, pilnībā izprot vakantā
atbildi uz jautājumu par motivāciju; vērtē piecu
amata uzdevumus un pienākumus, demonstrē savu motivāciju strādāt,

4
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līmeņu skalā: par novērtējumu „izcili” iegūst 4
punktus, par novērtējumu „teicami” iegūst 3
punktus, par novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus,
par novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
1.13.2.

1.13.3.

1.13.4.

1.13.5.

1.14.

Nevainojama
reputācija
(šā
nolikuma
5.4.apakšpunktā noteiktā prasība. Vērtē visās

demonstrē prasmes, kas svarīgas tieši augstskolai kā darba devējam.
Pauž vēlmi darīt, tiekties uz mērķi un strādāt intensīvi, ar atdevi. Spēj
aktivizēt uz mērķi virzītas darbības, izteikta ne tikai sevis, bet arī citu
motivācija. Nosauc vairākus konkrētus pozitīvos motivatorus, sniedz
motivācijas pašanalīzi, motivācija ir darba saturs, nevis blakus
faktori. Kandidāta motivācija strādāt augstskolā pilnībā atbilst amata
mērķim.
Vērtējums ir „teicami”. Intervijas laikā lielākā mērā demonstrē
zināšanas par augstskolas darbības jomu, lielā mērā izprot veicamos
pienākumus, tostarp par savu vietu un lomu augstskolas darbā. Pauž
spējas strādāt ar atdevi, gatavību strādāt tik, cik to prasa darba
intereses. Spēj daļēji aktivizēt uz mērķi virzītas darbības,
nepietiekama citu motivācija. Nosauc vairākus motivatorus, nesniedz
motivācijas pašanalīzi. Kandidāta motivācija strādāt augstskolā
lielākā mērā atbilst amata mērķim.
Vērtējums ir „labi”. Izprot vakantā amata uzdevumus un pienākumus
tā, lai izpildītu standarta prasības, ir vispārējs priekšstats par
veicamajiem pienākumiem. Nepiemīt spēja aktivizēt uz mērķi
virzītas darbības. Motivācija lielā mērā balstīta uz ārējiem faktoriem,
mazāk uz pašmotivāciju. Kandidāta motivācija strādāt augstskolā
daļēji atbilst amata mērķim.
Vērtējums ir „jāpilnveido”. Nepietiekami izprot vakantā amata
uzdevumus un pienākumus. Ir nepietiekams priekšstats par
veicamajiem pienākumiem. Kandidāts nav īsti pārliecināts par
saviem spēkiem. Motivācija balstīta tikai uz ārējiem faktoriem.
Kandidāta motivācija strādāt augstskolā mazā mērā atbilst amata
mērķim.
Vērtējums ir „neapmierinoši”. Intervijas laikā lielākā mērā demonstrē
vājas zināšanas par augstskolas darbības jomu. Neizprot vakantā
amata uzdevumus un pienākumus. Kandidāts neparāda nopietnu
attieksmi; nosauc vispārēju, neizvērstu, nekonkrētu motivāciju.
Kandidāta motivācija strādāt augstskolā, kā arī vajadzības, gaidas un
vēlmes neatbilst amata mērķim.

1.14.1. Atbilst šā nolikuma 6.punkta ievaddaļā minētajiem nevainojamas
reputācijas kritērijiem.
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1.14.2. Neatbilst nevainojamas reputācijas kritērijiem (šā nolikuma 6.punkts)

0

Angļu valodas zināšanas augstskolas padomes 1.15.1. Spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu
locekļa
uzdevumu
profesionālai
izpildei
viedokli, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā
nepieciešamā
apjomā
(šā
nolikuma
runātus atšķirīgas struktūras tekstus. Intervijas laikā lielākā mērā
5.6.apakšpunktā noteiktā prasība. Vērtē intervijas
demonstrē plašu vārdu krājumu, tostarp pārzina augstākās izglītības
un zinātnes terminoloģiju, runa ir tekoša, gramatiski un stilistiski
laikā atlases 2.kārtā, apliecina kandidāta spēja
pareizi
veido daudzveidīgas,
saturam
pakārtotas
teikuma
saprast, uzturēt dialogu un pastāstīt par
konstrukcijas.
jautājumiem, kas saistīti ar augstākās izglītības un
zinātnes jomu)
1.15.2. Spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri
formulēt un pamatot savu viedokli. Intervijas laikā lielākā mērā
demonstrē pietiekamu vārdu krājumu, pieļauj dažas pārteikšanās,
pamatā gramatiski pareizi veido dažādu konstrukciju teikumus.
1.15.3. Spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un profesionālām tēmām,
bet grūtības izklāstīt viedokli. Intervijas laikā lielākā mērā demonstrē
vidēju vārdu krājumu, brīžiem vilcinās, reizēm meklē vārdus, pieļauj
dažas gramatikas un vārdu izvēles kļūdas, pamatā gramatiski pareizi
veido dažādu konstrukciju teikumus.
1.15.4. Nepārvalda angļu valodu.

2

atlases kārtās)
1.15.

1

0,5

0

2. Kandidātu atbilstības šā nolikuma 8.punktā noteikto kompetenču izvērtēšanai noteikt šādus vērtēšanas kritērijus un punktu skaitu katrā
kritērijā:

2.1.

Vadības KOMPETENCES: (vērtē atlases 3.kārtā
padziļinātas, strukturētas intervijas laikā atlases
eksperti; ņemot vērā atlases ekspertu sniegtos
kompetenču
novērtēšanas
rezultātus
un
skaidrojumu par kompetenču novērtējumu, katru
kompetenci vērtē piecu līmeņu skalā: par
Vērtēšanas kritērijs
novērtējumu „izcili” iegūst 4 punktus, par
novērtējumu „teicami” iegūst 3 punktus, par
novērtējumu „labi” iegūst 2 punktus, par
novērtējumu „jāpilnveido” iegūst 1 punktu, par
novērtējumu „neapmierinoši iegūst 0 punktus)
Stratēģiskais redzējums (kritiskā kompetence) 2.1.1. Spēj analizēt organizācijas darbību gan nozares, gan valsts attīstības
(Rīcības rādītājs: Spēja definēt un pārvērst darbībā
kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums).
organizācijas attīstības stratēģisko vīziju)
2.1.2. Spēj plānot stratēģijas ieviešanu un tās vadību organizācijā,
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4; 3; 2; 1 vai 0
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identificē šķēršļus un iespējas.
2.2.

Pārmaiņu vadīšana (Rīcības rādītājs: Efektīvu un
kvalitatīvu pārmaiņu un organizācijas pārveides
procesa mērķtiecīga vadīšana)

2.2.1. Veido vidi, kas veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas.
2.2.2. Personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi.

4; 3; 2; 1 vai 0
4; 3; 2; 1 vai 0

2.3.

Orientācija uz rezultātu sasniegšanu (kritiskā
kompetence) (Rīcības rādītājs: Vēlme veikt
uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav
viegli sasniedzami, un mērķtiecīgi strādāt, lai tos
sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas
iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot)

2.3.1. Nosakot mērķus, izvērtē nepieciešamos ieguldījumus un
ieguvumus, uzņemas saprātīgu risku, lai sasniegtu labākus
rezultātus.
2.3.2. Analizē darba rezultātus, uzlabo darba metodes, lai paaugstinātu
efektivitāti.

4; 3; 2; 1 vai 0

2.4.

Orientācija uz attīstību (Rīcības rādītājs: Apzināti
analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai
noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo
un organizācijas sniegumu)

2.4.1. Izmēģina jaunas pieejas un metodiski strādā, lai sasniegtu mērķus.
2.4.2. Analizē darba rezultātus, uzlabo darba metodes, lai paaugstinātu
efektivitāti.

4; 3; 2; 1 vai 0
4; 3; 2; 1 vai 0

2.5

Plānošana un organizēšana (Rīcības rādītājs: 2.5.1.
Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un
kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā 2.5.2.
laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu
izmantošanu)

2.6.

Lēmumu pieņemšana un atbildība (Rīcības
rādītājs: Spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot
informāciju un uzņemoties atbildību par tiem)

4; 3; 2; 1 vai 0

Ātri reaģē uz izmaiņām, spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli.
Spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli.
Ir atbildīgs ne tikai par personīgajiem, bet arī par visas
organizācijas darba rezultātiem.

4; 3; 2; 1 vai 0

2.6.1. Spēj pieņemt lēmumus īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama
ierobežota apjoma informācija, arī nepopulārus lēmumus.
2.6.2. Piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo
pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas.

4; 3; 2; 1 vai 0

2.7.

Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana 2.7.1
(Rīcības rādītājs: Spēja veidot un uzturēt ar 2.7.2.
cilvēkiem pozitīvas attiecības vai kontaktus (savā
iestādē un ārpus tās), kas palīdz vai nākotnē varētu
palīdzēt ar darbu saistīto mērķu sasniegšanai)

2.8.

Komandas vadīšana (Rīcības rādītājs: Vēlme un

4; 3; 2; 1 vai 0

4; 3; 2; 1 vai 0

Identificē jomas, kurās veidot stratēģiskās attiecības.
Mērķu sasniegšanai veido sadarbības tīklus, lai rastu risinājumus
atšķirīgu viedokļu situācijās.

4; 3; 2; 1 vai 0
4; 3; 2; 1 vai 0

2.8.1. Risina iekšējos konfliktus komandā, lai tie nekavētu rezultātu

4; 3; 2; 1 vai 0
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2.9.

spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas
darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja
veidot pozitīvas attiecības starp komandas
dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to
kopīgo mērķu sasniegšanai)

sasniegšanu.
2.8.2. Iedvesmo citus kopīgam darbam, aktīvi iesaistoties.

Darbinieku motivēšana un attīstīšana (Rīcības
rādītājs: Darbinieku attīstības veicināšana,
nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas
stiprināšanai,
snieguma
pilnveidošanai
un
profesionālās izaugsmes veicināšanai)

2.9.1. Veido ilgtermiņa attīstības plānus cilvēkresursu attīstībai.
2.9.2. Mērķtiecīgi izmanto atgriezenisko saiti, lai veicinātu darbinieku
attīstību.

4; 3; 2; 1 vai 0

4; 3; 2; 1 vai 0
4; 3; 2; 1 vai 0

3. Atlases komisijas loceklis saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem novērtē katra kandidāta atbilstību šā nolikuma 2.pielikuma 1.punktā
noteiktajām prasībām un 2.punktā noteiktajās kompetencēs, atbilstoši savam vērtējumam, piešķirot punktus (konkrētās prasības vērtēšanas
kritēriju punkti nesummējas) katras prasības atbilstošākajam kritērijam. Katra kandidāta iegūto vidējo punktu skaitu vērtēšanas kritērijā aprēķina,
pamatojoties uz attiecīgajā atlases kārtā piedalījušos atlases komisijas locekļu vērtējumu. Par katru šā nolikuma 2.pielikuma 1. un 2.punkta prasību
kandidātam piešķirtos vērtēšanas kritērija punktus saskaita, iegūstot kandidāta summāro novērtējumu.
4. Lai atspoguļotu savu vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un punktu skaitam katrā kritērijā, katrs komisijas loceklis
izmanto šā nolikuma 1.pielikuma apstiprināto kandidātu vērtēšanas veidlapu. Ja atlases komisijas locekļiem neatšķiras viedoklis par vērtējumu,
atlases komisijas locekļi katrs var nesniegt savu individuālo kandidāta vērtējumu.
5. Vērtēšanas pirmajā kārtā, pamatojoties uz kandidātu (gan atlases eksperta piesaistītie, gan publiskā kandidātu pieteikšanās procedūrā
atlasītie, gan Augstskolu likumā noteiktās atlases procesā iesaistāmās sabiedrības virzīto kandidātu) iesniegtajiem pieteikumiem dalībai atlasē,
vērtē kandidātu atbilstību šā nolikuma 2.pielikuma 1.1. – 1.5. un 1.14.apakšpunktos noteiktajām prasībām, un nosaka katra kandidāta iegūto
skaitlisko novērtējumu atbilstoši vērtēšanas metodikai.
6. Atlases komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu:
6.1. ja kandidāts neatbilst šā nolikuma 2.pielikuma 1.1., 1.2., 1.3.1., 1.3.2. vai. 1.14.apakšpunktā noteiktajām prasībām un novērtēts ar 0
punktiem;
6.2. ja kandidāts šā nolikuma 2.pielikuma 1.4. vai 1.5.apakšpunktā novērtēts ar 0 punktiem.
7. Ja kandidāts atbilst šā nolikuma 2.pielikuma 1.1. – 1.5. un 1.14.apakšpunktos noteiktajām prasībām, kandidātu aicina iesniegt latviešu
vai angļu valodā šā nolikuma 2.pielikuma 1.9.apakšpunktā minēto prezentāciju (izmantojot Power Point) līdz 7 minūtēm, kurā sniegts šā nolikuma
2.pielikuma 1.9.apakšpunktā minētais redzējums par augstākās izglītības un zinātnes attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kā arī šā nolikuma
2.pielikuma 1.8.apakšpunktā minētais redzējums par augstskolas darbības prioritātēm.
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
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8. Ja kandidāts nav iesniedzis kādu no obligāti pieprasītajiem dokumentiem, tostarp nav iesniedzis šā nolikuma 2.pielikuma 1.9. un
1.10.apakšpunktā minēto redzējumu, vai kandidāts atsakās iesniegt kādu no obligāti pieprasītajiem dokumentiem, atlases komisija pārtrauc
kandidāta novērtēšanas procesu.
9. Vērtēšanas otrajā kārtā notiek intervijas, izmantojot tiešsaistes tikšanās rīku piedāvātās iespējas videokonferences formātā, secīgi ar
katru kandidātu, lai izvērtētu viņu atbilstību šā nolikuma 2.pielikuma 1.6. – 1.15.apakšpunktos, ja nepieciešams arī 1.16.apakšpunktā, noteiktajām
prasībām un padziļināti novērtētu kandidāta atbilstību darbam augstskolas padomē.
10. Ja kandidāts šā nolikuma 2.pielikuma 1.9., 1.10., 1.13. vai. 1.14. apakšpunktā prasībā novērtēts „neapmierinoši” un iegūst 0 punktus,
atlases komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu.
11. Vērtēšanas trešajā kārtā, ņemot vērā atlases eksperta sagatavoto rakstisko atskaiti par kandidātu vadības kompetenču novērtējumu ar tajā
ietvertu informāciju par analītisko (intelektuālo) spēju un personības izpētes rezultātiem, un atlases komisijas sēdē atlases eksperta sniegto
skaidrojumu par vadības kompetenču novērtējumu, tostarp raksturojot vadības kompetenču novērtēšanas rezultātus, vērtē kandidātu atbilstību šā
nolikuma 2.pielikuma 2.punktā noteiktajās kompetencēs, un nosaka katra kandidāta iegūto skaitlisko novērtējumu atbilstoši vērtēšanas metodikai.
12. Ja kandidāts šā nolikuma 2.pielikuma 2.1.1., 2.1.2., 2.3.1. vai 2.3.2.apakšpunktos novērtēts „neapmierinoši” un iegūst 0 punktus, atlases
komisija pārtrauc kandidāta novērtēšanas procesu.
13. Kandidāta neierašanās, nepiedalīšanās kādā no atlases kārtam iepriekš norunātā laikā un vietā, ja kandidāts pirms plānotās tikšanās nav
sniedzis informāciju par neierašanās attaisnojošiem iemesliem, uzskatāma par kandidāta kandidatūras atsaukumu un tiek pārtraukts kandidāta
novērtēšanas process.
14. Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu punktu skaitu, par atbilstošāko tiek atzīts kandidāts, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu atlases
otrajā kārtā (intervijā).
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