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LiepU elektroniskā ārkārtas Senāta 08.11.2021.gada sēdes protokolam Nr.4

APSTIPRINĀTS
Senāta 2021.gada 08..novembra ārkārtas
sēdē, protokols Nr. 4

Liepājas Universitātes
padomes locekļu atlases, izvirzīšanas, ievēlēšanas un atsaukšanas

kārtība

Izdota saskaņā ar 
Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 62.punktu

Liepājā

I. Vispārīgie jautājumi

1. Liepājas Universitātes padomes locekļu atlases, izvirzīšanas, ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība
(turpmāk – Kārtība) nosaka kārtību, kādā organizē un īsteno  Liepājas Universitātes  (turpmāk  –
LiepU) padomes (turpmāk – padome) locekļu kandidātu (turpmāk – kandidāts) atlasi, vērtēšanu un
rekomendēšanu vēlēšanām Senātā padomes locekļa amata vietu vakancēs (turpmāk – atlase).

2. Ar LiepU rektora rīkojumu tiek noteikta  padomes locekļu kandidātu atlases komisija (turpmāk –
komisija) 5 (piecu) dalībnieku  sastāvā.

3. Komisija:
3.1. ievēl priekšsēdētāju no komisijas locekļu vidus;
3.2. izvērtē kandidātu atbilstību saskaņā ar Augstskolu likumu un noteikto Kārtību;
3.3. informē Senātu par komisijas atbalstītajiem kandidātiem padomes locekļu vēlēšanām.

4. Ja kāds no  komisijas locekļiem pretendē uz padomes locekļa amatu, viņš nekavējoties pārtrauc
darbu Komisijā un Komisija darbojas nepilnā sastāvā. Ja uz padomes locekļa amatu pretendē divas
vai vairākas personas no komisijas pārstāvjiem, rektors ar rīkojumu papildina Komisijas locekļu
skaitu, lai Komisijas sastāvā būtu 5 (pieci)  locekļi.

5. Komisijas sēdes protokolē Senāta sekretārs.
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II. Kandidātam izvirzāmās prasības 

6. Par padomes locekļiem var būt personas, kuras atbilst šādām prasībām:
6.1. ir augstākā izglītība (vēlams maģistra vai doktora grāds), izņemot pirmā līmeņa profesionālo

augstāko izglītību;
6.2. ir  darba  pieredze,  kas  nodrošina  nepieciešamo  iemaņu  kopumu,  lai  profesionāli  pildītu

Augstskolu likumā noteiktos augstskolas padomes locekļa amata pienākumus;
6.3. ir darba pieredze vadītāja amatā augstākās izglītības iestādē, valsts vai pašvaldības institūcijā

vai komercsabiedrībā;
6.4. ir ieguvis profesionālo pieredzi un  zināšanas šādās jomās:

6.4.1. finanšu vadībā vai auditā;
6.4.2. risku vadībā vai iekšējās kontroles sistēmā;
6.4.3. starptautiskajā sadarbībā;
6.4.4. komandas un iesaistīto pušu vadībā;
6.4.5. valsts  valodas zināšanas un svešvalodas (vēlama angļu valoda) zināšanas padomes

locekļa profesionālo pienākumu veikšanai;
6.5. ir 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. Izvērtējot  kandidātam reputāciju,  ņem vērā visu būtisko
informāciju, kas ir pieejama komisijai un šādus reputācijas izvērtēšanas aspektus:
6.5.1. godprātīga  attieksme  pret  normatīvajos  aktos  noteikto  pienākumu  izpildi,  kas  ir

labprātīga,  izprotama  un  savlaicīga  rīcība  un  nav  vērsta  uz  tādas  informācijas
sniegšanu, lai maldinātu nominācijas komisiju;

6.5.2. kriminālās  sodāmības  reģistros   pieejamā  informācija,  izvērtējot  notiesāšanas  vai
apsūdzības veidu, apelācijas līmeni, saņemto sodu, tiesas procesa posmu un jebkuru
reabilitējošu pasākumu ietekmi;

6.5.3. kandidāta  iepriekšējā  darbība  un  atbilstošā  rīcība,  tostarp  iemesli,  kādēļ  notikusi
atbrīvošana  no  darba  vai  atbildīga  amata,  darba  devēja  uzticības  zaudēšana  vai
izteikts lūgums atkāpties no amata;

6.6. kandidāts  nav  un  pēdējo  12  mēnešu  laikā  pirms  tam,  kad  sāk  pildīt  valsts  augstskolas
padomes locekļa amata pienākumus, nav bijis Saeimas deputāts, Ministru kabineta loceklis
vai parlamentārais sekretārs.

7. Padomes  loceklis  vienlaikus  nevar  ieņemt  Senāta  locekļa,  rektora,  prorektora,  dekāna  vai
prodekāna amatu.

III. Atlases izsludināšana un kandidātu pieteikumu izskatīšanas kārtība

8. LiepU publicē Senāta apstiprinātu Kārtību un sludinājumu par padomes locekļu amata konkursu
(turpmāk  –  konkursa  sludinājums)   LiepU  tīmekļvietnē  www.liepu.lv.  Konkursa  sludinājumā
norāda  kandidātam  izvirzāmās  prasības,  iesniedzamos  dokumentus  saskaņā  ar  šo  Kārtību,
pieteikšanās termiņu, tālruni uzziņām un dokumentu iesniegšanas veidu un vietu. 

9. Atlasē  var  piedalīties  jebkura  fiziska  persona,  kura  konkursa  sludinājumā  noteiktajā  termiņā  ir
iesniegusi  motivētu  pieteikumu  dalībai  atlasē,  norādot  tajā  informāciju,  kas  apliecina  atbilstību
konkursa  sludinājumā  norādītām  prasībām  un,  kurā  iekļauts  apliecinājums  par  nevainojamu
reputāciju  saskaņā  par  Kārtības  6.5.punktu,  klāt  pievienojot  šādu  dokumentāciju  (turpmāk  –
pieteikuma dokumentācija):  

9.1. dzīves un darba gājumu (Curriculum Vitae - CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu
zināšanām, un norādīta kontaktinformācija;

9.2. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
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9.3. cita dokumentācija, kas apliecina konkursa sludinājumā kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

10. Kandidāts  Kārtībā  noteikto  pieteikuma  dokumentāciju  iesniedz  elektroniska  dokumenta  veidā,
nosūtot uz LiepU elektroniskā pasta adresi: dvs@liepu.lv noteiktajā termiņā.

11. Ja konkursa sludinājumā noteiktajā termiņā nepiesakās neviens kandidāts, atlase ir uzskatāma par
noslēgtu bez rezultāta un LiepU izsludina atkārtotu atlasi.

IV. Kandidāta vērtēšana

12. Komisija, pēc konkursa sludinājumā noteiktā pieteikšanās termiņa beigām,  3 darba dienu laikā
apkopo  visu  kandidātu  iesniegto  pieteikumu  dokumentāciju  un  izvērtē  tās  atbilstību  Kārtībā
noteiktajam (atlases 1.kārta). 

13. Kandidātu  nevirza  uz  turpmāko  atlases  kārtu,  ja  Komisijas  balsstiesīgie  dalībnieki  ar  balsu
vairākumu pieņēmuši argumentēti pamatotu lēmumu par atteikumu virzīt kandidātu turpmākajai
kārtai, ņemot vērā Kārtībā noteiktos kritērijus.

14. Komisija kandidātu (kurus Komisija pēc pieteikumu dokumentācijas izvērtēšanas virza turpmākajai
kārtai)  pieteikumu  dokumentāciju  nodod  izskatīšanai  fakultāšu  domju  un  institūtu  padomju
apvienotajās sēdēs, kas  3 darba dienu laikā  lemj par  ne vairāk kā 3  kandidātu  (katras attiecīgās
apvienotās fakultātes domes un institūta padomes sēdes ietvaros) virzīšanu vēlēšanām Senātā (atlases
2.kārta)  un  nosūta  informāciju  par  pieņemto  lēmumu  un  tam  pievienotu  kandidātu  pieteikumu
dokumentāciju Senāta priekšsēdētājam.

15. Senāta sekretārs informē par vēlēšanām Senātā tos kandidātus,  kas ir izvirzīti  vēlēšanām Senātā,
nosūtot uzaicinājumu uz pieteikuma dokumentācijā norādīto elektronisko pasta adresi.

16. Saņemot no  katras attiecīgās apvienotās fakultātes domes un institūta padomes sēdes lēmumu par
virzītajiem kandidātiem un to pieteikumu dokumentāciju, Senāta priekšsēdētājs par tiem informē
Senāta locekļus un sasauc Senāta sēdi, kurā tiek skatīts jautājums par padomes locekļu ievēlēšanu
darbam padomē (atlases 3.kārta).

17. Pēc atlases 3.kārtas noslēguma, Senāta sekretārs uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi
nosūta pamatotu atteikumu.

V. Padomes locekļu izvirzīšanas, ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība

18. Senāta  sēde,  kurā  notiek  balsojums  par  padomes  locekļu  izvirzīšanu,  ir  atklāta,  sēdē  piedalās
Senāta locekļi, Komisijas locekļi un uzaicinātie amata kandidāti.

19. Senātam ir tiesības lemt par padomes locekļu izvirzīšanu darbam padomē, ja Senāta sēdē piedalās
vairāk nekā puse Senāta locekļu.

20. Komisijas  priekšsēdētājs  iepazīstina  Senāta  locekļus  ar  padomes  locekļu  kandidātiem  un  to
pieteikuma dokumentiem.

21. Senāta sēdē katrs padomes locekļa kandidāts sniedz redzējumu (ne ilgāk kā 10 minūtes) par LiepU
ilgtspējīgu attīstību, kā arī atbild uz Senāta locekļu/ Komisijas jautājumiem.
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22. Lēmumu  par  Padomes  locekļa  ievēlēšanu  amatā  uz  4  gadiem  pieņem  Senāts  ar
atklātu vai aizklātu balsojumu (lemj Senāts).  Ievēlēti  tiek 3 kandidāti,  kuri  saņēmuši visvairāk
balsu.

23. Balsojums veicams par katru no kandidātiem atsevišķi.

24. Ja Senāta loceklis vienlaikus ir arī padomes locekļa amata kandidāts, viņš nav tiesīgs piedalīties
jautājuma par Padomes locekļu vēlēšanām izskatīšanā, vērtēšanā, balsošanā (izteikties par citiem
padomes  locekļu  kandidātiem,  nav  tiesīgs  intervijas  laikā  uzdot  jautājumus  citiem  padomes
locekļu kandidātiem, nav tiesīgs piedalīties balsojumā par citiem padomes locekļu kandidātiem kā
arī viņš nepiedalās balsojumā par savu kandidatūru.

25. Normatīvajos  aktos  un  šajā  Kārtībā  neatrunātos  jautājumus,  kas  saistīti  ar  padomes  locekļu
izvirzīšanu, izlemj Senāts.

26. Ja padomes loceklis ir zaudējis izvirzītāja uzticību, pārkāpis likumu, rīkojies necienīgi padomes
locekļa  statusam un nav pienācīgi  pildījis  savus pienākumus,  tad  viņa izvirzītājs  — Senāts  ir
tiesīgs viņu atsaukt no amata.

VI. Noslēguma jautājumi

27. Gadījumos, ja Kandidāts neierodas/ nepiedalās Senāta sēdē iepriekš norunātā laikā un vietā un ja
amata kandidāts pirms plānotās tikšanās:
27.1. nav  sniedzis  informāciju  par  neierašanās  attaisnojošiem  iemesliem  – tas uzskatāms  par

kandidāta kandidatūras atsaukumu un tiek pārtraukts kandidāta novērtēšanas process;
27.2. ir sniedzis informāciju par neierašanās attaisnojošiem iemesliem – Senāts lemj par kandidāta

turpmāko novērtēšanas procesu.

28. Atlases laikā kandidātu iesniegtie pieteikuma dokumenti atpakaļ netiek izsniegti.

29. Kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par kandidātiem netiek nodota vai
izpausta personām, kas nav tieši iesaistītas padomes locekļu atlases un virzīšanas apstiprināšanai
procesā,  kā arī  netiek veiktas  citas  darbības,  kas būtu pretrunā ar normatīvajos  aktos noteikto
regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

Senāta priekšsēdētājs (personiskais paraksts) P. Jurs
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