
 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
 ir Latvijas Republikas augstākās izglītības un zinātnes institūcija  

ar bagātīgām vēsturiskām tradīcijām un  
skaidriem attīstības plāniem nākotnē. 

Aicinām savai komandai pievienoties 

personāla vadības speciālistu 
 
Pamata pienākumi: 

 Kārtot personāla lietvedību;  

 Nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi;  

 Piedalīties personāla atlases procesā;  

 Organizēt jauno darbinieku ievadīšanu LSPA organizatoriskajā un strukturālajā darbībā;  

 Piedalīties personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā;  

 Piedalīties darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē;  

 Sekot līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, to ievērošanai;  

 Konsultēt darbiniekus; 

 Gatavot personāla dokumentāciju (darba līgumi, darba laika tabeles, rīkojumi, izziņas u.c.) saistībā 
ar personālu; 

 Atbilstoši vadības norādījumiem piedalīties vai veikt dažādus plānošanas, vadīšanas un 

koordinēšanas procesus saistībā ar LSPA personālu ; 

 Atbilstoši vadības norādījumiem sniegt vadībai nepieciešamo informāciju;  

 Ievērot datu konfidencialitāti, nepamatotu neizpaušanu citiem darbiniekiem vai trešajām personām, 

nodrošināt datu uzglabāšanu un saglabātību; 
PRASĪBAS PRETENDENTAM:  
Izglītība un pieredze 

 Augstākā izglītība personālvadībā, tiesību zinātnēs, sociālajās zinātnēs vai augstākā izglītība, kas 

papildināta ar speciālām apmācībām personāla vadības jomā; 

 Pieredze personāla vadības jomā; t.sk personāla lietvedībā, personāla atlasē un novērtēšanā; 

 Pieredze personālvadības politikas, personāla atlases procesu un vērtēšanas kritēriju izstrādē un 
ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību; 

Profesionālās iemaņas: 

 Izpratne par normatīvajiem aktiem, kas skar augstākās izglītības un zinātnes institūcijas personāla 

grupas (t.sk., Darba likums, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likums, Augstskolu likums, Zinātniskās darbības likums, Pedagogu darba samaksas noteikumi, 
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, citi normatīvie akti); 

 Teicamas latviešu valodas zināšanas (sarunvaloda un lietišķās sarakstes prasmes) vai Valsts valodas 

zināšanas C līmeņa 1. pakāpē, ja izglītība nav iegūta latviešu valodā; 

 MS Office datorzināšanas (t.sk. Word, Excel, Internet); 

Personiskās īpašības: 

 Labas saskarsmes un organizatora spējas, precizitāte, atbildības sajūta, pieklājība, uzticamība. 
Jums piedāvājam: 

 Stabilu, pieredzei un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu, sociālās garantijas. 

 Izaugsmes iespējas un pieredzi darbā ar daudzveidīgām personāla grupām. 

 Darba vieta – Rīga, Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

 Darba laiks  8.30 – 17.00 

 

Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu: Mudite.Rimbeniece@lspa.lv   
ar norādi „Personāla vadības speciālists” līdz 2016.gada 31.maijam.  

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju pārrunām! 

Darba laiks  Pilna slodze 

Darba vieta  Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija 

Kontaktinformācija: 67799533 

Kontaktpersona  Mudīte Rimbeniece, Rektora palīdze 

E-pasts  Mudite.Rimbeniece@lspa.lv 

Adrese  Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija 

Papildu informācija pa telefonu  29323829 

URL  www.lspa.lv 
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