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PERSONAS DATI Ierakstiet vārdu/-s, uzvārdu/-s 
[Aizpildiet tikai nepieciešamās iedaļas. Neaizpildītās iedaļas izdzēsiet.] 

  

 Ierakstiet ielas nosaukumu, mājas numuru, pilsētu, pasta indeksu, valsti  

 Norādiet tālruņa numuru     Norādiet mobilā tālruņa numuru        

 Norādiet e-pasta adresi/-es  

Norādiet personīgās interneta vietnes adresi   

Norādiet tūlītējās ziņojumapmaiņas (IM) sistēmu Norādiet ziņojumapmaiņas 
kontu/-s   

Dzimums Norādiet dzimumu | Dzimšanas datums dd/mm/gggg | Pilsonība Norādiet 
pilsonību/-as  

 

 
 

DARBA PIEREDZE 
  

[Veidojiet atsevišķu sadaļu katrai darba pieredzei. Sākat ar jaunākajiem datiem.] 

AKADĒMISKĀ/ ZINĀTNISKĀ DARBA STĀŢS: 
 

 

 
 
 
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE: 
 

 
AMATS 

 
IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMA 

 
Norādiet amatu 
Norādiet studiju virzienu, izglītības programmu/-as, kurā/-s  
docējat 

 
AKADĒMISKIE 

NOSAUKUMI 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI 
VAI 

AKADĒMISKIE GRĀDI 
 
 

EKSPERTA DARBĪBA 

 

Ierakstiet laika periodu (no - līdz) Norādiet profesijas vai ieņemamā amata nosaukumu 

Norādiet darba vietas nosaukumu un atrašanās vietu (pilnu adresi un interneta 
vietnes adresi, ja nepieciešams) 

▪ Norādiet galvenos darba pienākumus 

Nozare Norādiet darbības veidu vai jomu  

Ierakstiet laika periodu (no - līdz) Norādiet profesijas vai ieņemamā amata nosaukumu 

Norādiet darba vietas nosaukumu un atrašanās vietu (pilnu adresi un interneta 
vietnes adresi, ja nepieciešams) 

▪ Norādiet galvenos darba pienākumus 

Nozare Norādiet darbības veidu vai jomu  

Ierakstiet laika periodu (no - līdz) Norādiet profesijas vai ieņemamā amata nosaukumu 

Norādiet darba vietas nosaukumu un atrašanās vietu (pilnu adresi un interneta 
vietnes adresi, ja nepieciešams) 

▪ Norādiet galvenos darba pienākumus 

Nozare Norādiet darbības veidu vai jomu  

Ierakstiet laika periodu (no - Norādiet profesijas vai ieņemamā amata nosaukumu 
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IZGLĪTĪBA 

  

[Veidojiet atsevišķu sadaļu katrai apgūtajai izglītības programmai. Sākat ar jaunākajiem datiem.] 

 

PRASMES 
  

[Izdzēsiet neaizpildītās iedaļas.] 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI   

 

līdz) Norādiet darba vietas nosaukumu un atrašanās vietu (pilnu adresi un interneta 
vietnes adresi, ja nepieciešams) 

▪ Norādiet galvenos darba pienākumus 

Nozare Norādiet darbības veidu vai jomu  

Ierakstiet laika periodu (no - 
līdz) 

Ierakstiet izglītības dokumenta / piešķirtās kvalifikācijas 
nosaukumu 

Ja zināms, 
norādiet EKI 

līmeni 

Norādiet izglītības iestādes nosaukumu un atrašanās vietu (valsti, ja nepieciešams)  

▪ Norādiet galvenos mācību priekšmetus vai iegūtās prasmes 

Dzimtā valoda Norādiet dzimto/-ās valodu/-as 

  

Citas valodas SAPRATNE  RUNĀŠANA  RAKSTĪŠANA  

Klausīšanās  Lasīšana  Dialogs  Monologs   

Ierakstiet valodu 
Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

 Ierakstiet piešķirtā valodas diploma vai apliecības nosaukumu. Ja iegūtā izglītība atbilst 
noteiktam līmenim, norādiet to. 

Ierakstiet valodu 
Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

Norādiet 
līmeni 

 Ierakstiet piešķirtā valodas diploma vai apliecības nosaukumu. Ja iegūtā izglītība atbilst 
noteiktam līmenim, norādiet to. 

 Līmeņi: A1/2: Pamatlīmenis - B1/2: Vidējais līmenis - C1/2 Augstākais līmenis 
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei 

Komunikācijas prasmes Aprakstiet savas komunikācijas prasmes. Norādiet veidu, kā tās ieguvāt. Piemērs: 

▪ Labas komunikācijas prasmes, kas iegūtas, strādājot par pārdošanas vadītāju 

Organizatoriskās / vadības 
prasmes 

Aprakstiet savas organizatoriskās / vadības prasmes. Norādiet veidu, kā tās 
ieguvāt. Piemērs:  

▪ Vadība (pašlaik vadu 10 cilvēku komandu) 

Ar darba pienākumiem 
saistītās prasmes 

Aprakstiet savas ar darba pienākumiem saistītās prasmes, kas nav norādītas 
citur. Norādiet veidu, kā tās ieguvāt. Piemērs:  

▪ Labi pārzinu kvalitātes kontroles procesus (pašlaik vadu kvalitātes auditu) 

Datorprasmes Aprakstiet savas datorprasmes. Norādiet veidu, kā tās ieguvāt. Piemērs:  

▪ Labas Microsoft Office™ zināšanas 

Citas prasmes Aprakstiet citas konkrētajam gadījumam atbilstošas prasmes, kas netika minētas 
iepriekš. Norādiet veidu, kā tās ieguvāt. Piemērs:  

▪ Galdniecība 

Transportlīdzekļa vadītāja 
apliecība 

Norādiet transportlīdzekļa vadītāja apliecības kategoriju/-as. Piemērs: 

▪ B kategorija 
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Piekrītu LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas publiskošanai. 

 
Vieta, 
Datums                                                                                                                                       Paraksts 
 
Ar zaļo krāsu iezīmētais paskaidrojums neparādās aizpildītā CV!!!!!!! 
Ar sarkano krāsu prasītie dati netiks publiskoti! 
CV  tiek drukāts abpusējā drukā, ievērojot attālumus no lapas malām: no augšas – 3cm un apakšas - 2 cm, no labās 
puses un kreisās puses – 3 cm. 
 

Pielikumu paraugi 

 

 

 1. Publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem) 

2. Zinātniski pētnieciskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

3. Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) zinātniskās konferencēs un kongresos 
(par pēdējiem 6 gadiem) 

4. Pedagoģiskā darbība (par pēdējiem 6 gadiem)  

5. Profesionālā pilnveide (par pēdējiem 6 gadiem) 

6. Apbalvojumi 

7. Papildus ziņas par profesionālo darbību. 

1.Publikācijas  

(par pēdējiem 6 gadiem) 

Publikācijas  

recenzējamos izdevumos  

 

 

 

 
Citas zinātniskās publikācijas 

 

 

 
Mācību grāmatas un 
citi mācību materiāli 

 

Citas publikācijas 

 

 

 
Patenti 

 

 

 

 

Kopējais skaits ......, tajā skaitā: 
 
 

1. Raksti zinātniskos žurnālos 
2. Zinātniskās grāmatas 
(Recenzētas zinātniskas monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas ar ISBN 
kodu, izdotas izdevniecībās vai ir iekļautas Web of Science Book Citation 
Index; zinātniskas monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas ar ISBN kodu, 
izdotas Latvijas izdevniecībās, citas zinātniskās grāmatas saskaņā ar 
Latvijas Zinātnes padomes „Zinātnisko publikāciju klasifikāciju”.) 

 
3. Publikācijas konferenču ziņojumu izdevumos (proceedings) /raksts vai nodaļa rakstu 

krājumā              zinātniskā 
grāmatā 

4. Publicēti konferenču materiāli (conference/meeting abstracts) 
  

 
 
 
(Sastādīti zinātniski izdevumi (vārdnīcas, leksikoni, enciklopēdijas, karšu 
kolekcijas/komplekti/sērijas, ceļveži/rokasgrāmatas, katalogi un c.; pētnieciski 
pārskati un ziņojumi (Latvijas valsts vai pašvaldību institūciju pasūtīti vai ES 
un ERA (European Research Area) politikas līmenī); pilni enciklopēdiju 
raksti/šķirkļi; zinātniskās recenzijas un apskati; populārzinātniskas grāmatas; 
populārzinātniski raksti; raksti citos žurnālos vai avīzēs). 

 
 
 Ar zvaigznīti * norādīt ar studiju programmu saistītās galvenās zinātniskās 
publikācijas un mācību literatūru. 

 

2. Zinātniski pētnieciskā 
darbība (par pēdējiem 6 gadiem) 

 

Vadība vai dalība starptautiskajos 
projektos 

 

Vadība vai dalība Latvijas 
Zinātnes padomes un citu 

institūciju finansētajos projektos 

 

▪  
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Vieta, 
Datums                                                                                                                                       Paraksts 
 

3. Piedalīšanās ar referātu 
(jebkura veida) zinātniskās 

konferencēs un kongresos (par 

pēdējiem 6 gadiem): 

(norādīt pasākuma norises vietu 
un laiku, referāta nosaukumu, 
līdzautorus, tēžu publicēšanas 

izdevumu, vietu, gadu, lpp.) 

 

▪  

4. PEDAGOĢISKĀ 
DARBĪBA  

(par pēdējiem 6 gadiem): 

 

1. Vadītie, recenzētie 
promocijas darbi (persona, 

datums, vadītājs vai 
recenzents, darba 

nosaukums)  

2. Vadītie maģistra, 
bakalaura darbi un 

kvalifikācijas darbi (skaits) 

 

3. Lekcijas, skolas u.c. 
pasākumi ārzemju 

augstskolās un pētniecības 
iestādēs 

4. Izstrādātie studiju kursi  

 

▪  

5.PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 

(par pēdējiem 6 gadiem) 
▪  

6.APBALVOJUMI ▪  

7. PAPILDUS ZIŅAS PAR 
PROFESIONĀLO 

DARBĪBU 

(dalība sabiedriskajās un 
profesionālajās 

organizācijās, u.c. 
aktivitātes) 

 

▪  

  


