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DELNAS VADLĪNIJAS DARBAM AUGSTSKOLU ATLASES KOMISIJĀS 

 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 636 “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes 
locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība” 9.3.1.punktam, biedrība “Sabiedrība par atklātību 
– Delna” (turpmāk – Delna) var tikt iekļauta Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes 
locekļu kandidātu atlases komisijās (turpmāk – atlases komisijas). Ievērojot minēto, Delna ir 
izstrādājusi vadlīnijas darbam atlases komisijās. 

 

Delna 2021. gada rudenī piedalās valsts dibinātu augstskolu padomes locekļu amata pretendenta 
atlases komisijās kā novērotāja bez balsstiesībām. Kopumā kā novērotāja Delna ir iekļauta 12 
augstskolu padomes atlases komisijās: 

1. Latvijas Universitātē, 
2. Rīgas Tehniskajā universitātē,  
3. Daugavpils Universitātē, 
4. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā,  
5. Liepājas Universitātē,  
6. Latvijas Jūras akadēmijā, 
7. Vidzemes Augstskolā,  
8. Banku augstskolā,  
9. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā,  
10. Ventspils Augstskolā,  
11. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā  
12. un apvienotajā atlases komisijā Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.  

 

Delna darbā atlases komisijās apņemas: 

• Nodrošināt neatkarīga atlases komisijas darba procesa novērotāja piedalīšanos atlases 
komisijas sēdēs. 

• Iepazīties ar atlases komisijas sēdēs izskatāmajiem dokumentiem. 

• Izteikt viedokli par atlases komisijā izskatāmajiem dokumentiem un jautājumiem, kā arī vērst 
atlases komisijas locekļu uzmanību uz situācijām, kas Delnas ieskatā varētu būt prettiesiskas 
vai potenciāli ietvert risku uz prettiesisku situāciju rašanos nākotnē, tajā skaitā vērst uzmanību 
uz kandidāta reputācijas jautājumu, ja tā neatbilst nevainojamai reputācijai. 

• Pārliecināties, ka atlases komisijā izskatītie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. 



• Pārliecināties, ka atlases komisijas darbs tiek pilnīgi dokumentēts, tas ir, atlases komisijas 
sēžu protokolos un citos dokumentos ir atspoguļota informācija, kas pilnīgi atspoguļo atlases 
komisijas sēdes un citu procesu saturu. 

• Pārliecināties, ka kandidātu vērtēšanas process notiek atbilstoši atlases komisijā 
apstiprinātajam nolikumam un normatīvajiem aktiem. 

• Pārliecināsies, ka atlases komisijas darbā, īpaši kandidātu vērtēšanas procesā, komisijas 
locekļi neatrodas interešu konflikta situācijā. 

• Izlases kārtībā veikt kandidātu vērtēšanu atbilstoši atlases komisijā apstiprinātajam 
nolikumam un citiem dokumentiem. 

• Atbilstoši Delnai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un tiesībām nepieciešamības 
gadījumā sniegt publisku komentāru par atlases komisijas darbā novērotiem pārkāpumiem, 
atspoguļojot procesa problemātiku, bet neizdalot konkrētus kandidātus vai komisijas locekļus. 

• Atbilstoši Delnai normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām, beidzot darbu atlases komisijā, 
sniegt vispārīgu publisku komentāru par kopējo konkrētās atlases komisijas darbu. 

 


