
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Latvijas Universitātes  
Personālvadības departaments 

  konkursa kārtībā aicina darbā  

PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTU/-I (pilna laika darbs uz nenoteiktu laiku) 
 

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI: 

▪ iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā informāciju par personāla kustību LU; 
▪ aktualizēt Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā LU valsts amatpersonu sarakstu; 
▪ piedalīties Personālvadības departamenta kompetencē esošo jautājumu normatīvo aktu izstrādē;   
▪ sekot līdzi Latvijas Republikā spēkā esošo darba attiecības regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai 

LU. 
 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM: 

▪ augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība personāla vadībā vai sociālās zinātnēs (vēlams maģistra 
grāds); 

▪ vismaz 3 gadu darba pieredze personāla vadības jomā; 
▪ spēja orientēties spēkā esošajā sociālā un darba likumdošanā, t.sk. augstākās izglītības un zinātnes jomā; 
▪ spēja analizēt liela apjoma informāciju; 
▪ prasme pieņemt lēmumus, argumentēt savu viedokli, patstāvīgi vadīt pārmaiņu procesus; 
▪ teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta atbildības izjūta, precizitāte un spēja 

risināt problēmsituācijas; 
▪ valsts valodas zināšanas saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem (C līmeņa 1.pakāpe); 
▪ svešvalodu zināšanas – angļu un krievu valodas prasmes sarunvalodas līmenī (B līmeņa 1.pakāpe); 
▪ labas datorprasmes (MS Office). 

 

PIEDĀVĀJAM: 
▪ interesantu un dinamisku pilna laika darbu; 
▪ stabilu un regulāru atalgojumu EUR 1280 – 1480 (bruto); 
▪ veselības apdrošināšanu;  
▪ sociālās garantijas; 
▪ darba vietu Rīgas centrā. 
 

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Personāla attīstības speciālists” lūdzam sūtīt uz e-pastu: 

pd.vakances@lu.lv  līdz  2021. gada 12. decembrim. 
 

Pateicamies par izrādīto interesi un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti 
atlases 2. kārtai.  
Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai 
nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu 
apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv. 

▪ organizēt, nodrošināt un pilnveidot Latvijas Universitātes (turpmāk LU)  vispārējā un akadēmiskā 
personāla atlases procesus; 

▪ piedalīties akadēmiskā un zinātniskā personāla motivācijas un nodarbinātības sistēmas (tenūras)  
ieviešanā/iedzīvināšanā LU; 

▪ mentorēt LU darbinieku apmierinātību ar darbu; 
▪ patstāvīgi sagatavot un pārbaudīt LU struktūrvienību sagatavotos darba līgumus, šo līgumu grozījumus, 

to atbilstību likumdošanas prasībām un LU iekšējiem normatīvajiem aktiem; 
▪ sagatavot izziņas par Personālvadības departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem; 
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