Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir mūsdienīga, starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā
daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU mērķtiecīgi attīstās, lai kļūtu par trešās paaudzes
universitāti, kas nodrošina augstas kvalitātes izglītību, izcilu pētniecību un valorizāciju (inovāciju un
tehnoloģiju pārnesi), tādējādi zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus
un nodrošinātu ilgtspējīgu universitātes un tautsaimniecības attīstību,
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE izsludina atklātu starptautisku konkursu uz rektora/es amatu.
Rektora amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:
•

nevainojama reputācija;

•

zinātņu doktora grāds kādā no RTU Satversmē noteiktajām RTU stratēģiskās specializācijas
jomās ietilpstošajām zinātnes nozarēm un/vai apakšnozarēm;

•

valsts valodas prasmes ne mazākas par C1 līmeni un angļu valodas prasmes ne mazākas par
C1 līmeni;

•

vismaz 5 gadu nepārtraukta pieredze vadošā amatā, vēlams akadēmiskā vidē pēdējo 10
gadu laikā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli
pildītu rektora uzdevumus konkrētajā amatā;

•

vismaz 5 gadu nepārtraukta pieredze dalībai starptautiskā vidē, pēdējo 10 gadu laikā
(piemēram, asociācija, biedrība, padome, ekspertu grupa, pētnieku grupa, starptautiskie
projekti, starptautiskā nozaru organizācija, projektu vērtēšanas paneļi u. tml.) kādā no RTU
stratēģiskās specializācijas jomās ietilpstošajām zinātnes nozarēm un/vai apakšnozarēm;

•

izcili sasniegumi zinātnē pēdējo 10 gadu laikā (atbilstība vismaz vienam punktam):
- vismaz 5 gadu pieredze pētniecības un/vai attīstības projektu (kopējais projektu
finansējums nav mazāks par 1 milj. eiro) vadītāja amatā (izstrādāšana un īstenošana, un/vai
vadīšana);
- vismaz 5 gadu pieredze vietējā un/vai starptautiskā privātā un/vai publiskā finansējuma
piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem (kopējais projektu finansējums nav
mazāks par 1 milj. eiro);
- vismaz 5 gadu zinātniskās vai pētnieciskās pārstāvniecības pieredze starptautiskā līmenī,
piemēram, ekspertu grupās, starptautiskās nozaru organizācijās, asociācijās, biedrībās,
padomēs, pētnieku grupās, starptautiskajos projektos, projektu vērtēšanas paneļos u. tml.

Rektora amata kandidātiem papildu izvirzītās prasības:
•

pieredze vadošā amatā akadēmiskā vidē (tai skaitā profesors, asociētais profesors, vadošais
pētnieks u.c.);

•

pieredze vadošā amatā starptautiskā uzņēmumā vai organizācijā, tai skaitā augstākās izglītības
un pētniecības iestādēs;

•

pieredze dažāda mēroga starptautiskās vidēs (piemēram, starpvalstu, Baltijas līmeņa,
reģionālās, vispasaules u. tml.);

•

pieredze kā valsts zinātņu akadēmijas loceklim;

•

izcilība un starptautiska atpazīstamība pētniecībā pēc Hirša indeksa.

Rektora amata kandidātiem ir nepieciešama izpratne par:
•

organizācijas/uzņēmuma vadību (zināšanas par organizatorisko, finanšu, nekustamā īpašuma
pārvaldību, sadarbība ar iesaistītajām pusēm, izpratne par normatīvo regulējumu u.tml.);

•

komandas/personāla vadību;

•

stratēģijas izstrādi un ieviešanu;

•

akadēmiskās un zinātniskās vides attīstīšanu;

•

kvalitatīvu studiju nodrošināšanu;

•

valorizāciju akadēmiskajā un zinātniskajā vidē;

•

institucionālās ekselences nodrošināšanu;

•

RTU darbību un tās pārvaldību, normatīvo regulējumu, labākajām korporatīvās pārvaldības
praksēm, valsts pārvaldes un sistēmas darbību;

•

uzņēmuma finanšu pārvaldības jautājumiem;

•

uzņēmuma pārstāvniecību Latvijā un starptautiskajā vidē, sadarbībā ar iesaistītajām pusēm,
sabiedrību, studentiem.

Rektora amata kandidātiem nepieciešamās vadības kompetences:
•

pārmaiņu vadība un orientācija uz attīstību;

•

līderība, komandas vadība un attīstība;

•

sadarbības un attiecību veidošana un uzturēšana;

•

stratēģiskais redzējums;

•

lēmumu pieņemšana.

Īpaši nosacījumi rektora amata kandidātiem:
•

rektora amatam piemērojams valsts amatpersonas statuss, noteiktie ierobežojumi un atbilstība
likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”;

•

jāatbilst visiem Imigrācijas likuma un ar to saistītajām normatīvajām reglamentācijas
prasībām;

•

ņemot vērā, ka rektora amata pienākumi kā līdzšinējā RTU pieredzē ir ietvēruši, tā arī turpmāk
ietvers rīcību arī ar tādu informāciju, kas saskaņā ar likumu “Par valsts noslēpumu” ir
kvalificējama kā valsts noslēpuma objekti, un atļaujas saņemšana rīcībai ar šādu informāciju
var tikt noteikta kā būtiska prasība amata aprakstā, atlases konkursa laikā, līdz rektora
ievēlēšanai, Komisija un/vai Padome var lemt par nepieciešamību pārbaudīt kandidātu
atbilstību likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām.

Mēneša atalgojums (bruto): saskaņā ar RTU Vienoto darba samaksas kārtību un budžetu ir sākot
no 11670 EUR mēnesī.
Konkursa pretendentiem/-ēm līdz 2022. gada 10. oktobrim (ieskaitot) ir jāiesniedz pieteikums
konkursam elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu, to nosūtot uz elektroniskā pasta adresēm: cv@eiropersonals.lv un konkurss@rtu.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
1. elektroniski parakstītu un datētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas
apliecina konkursa sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes, prasmju un citu prasību
atbilstību rektora amatam, kā arī kontaktinformāciju;
2. elektroniski parakstītu un datētu RTU rektora amata atlases konkursa kandidāta apliecinājumu
(apliecinājuma forma pieejama RTU rektora amata kandidātu atlases konkursa nolikums);
3. dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai
(CV forma pieejama Rektora amata kandidāta CV forma), kurā iekļauts arī pašvērtējums par
valodu zināšanām, norādot pēdējo 10 gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu, būtiskāko
informāciju par uzņēmuma/organizācijas darbības jomu, atbildību un pienākumiem, un
nozīmīgākajiem sasniegumiem attiecīgajā uzņēmumā/organizācijā;
4. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārzemēs,
jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā vai jāapliecina, ka iegūtā izglītība
ir pielīdzināma zinātņu doktora grādam Latvijā); valsts valodas prasmes apliecinoša
dokumenta kopija (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);
5. citus dokumentus un to kopijas, kas apliecina atbilstību RTU rektora amata prasībām un
kandidātam izvirzīto prasību izpildi.
Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai vērtēšanas kārtai, Atlases komisija lūgs iesniegt
stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par RTU galvenajiem nākotnes
izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs, priekšlikumus to īstenošanai un iespējamos
risinājumus RTU darbības attīstībai.
Informācija par tiem kandidātiem, kurus RTU Padome nominēs RTU Satversmes sapulcei
ievēlēšanai, tiks publiskota.
Rīgas Tehniskās Universitātes rektora atlasē ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Eiro
Personāls". Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu,
informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu
šā atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Eiro Personāls” un Rīgas
Tehniskā Universitāte ir datu pārzinis.

