2018.gada 22.novembris

Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas
tiesas Latvijas samierinātāja un arbitru pretendentu atklātā konkursa nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts un norisinās atklāts konkurss (turpmāk –
konkurss) uz Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk - EDSO) Samierināšanas un
arbitrāžas tiesas Latvijas samierinātāja, arbitra un arbitra vietnieka vietām.
2. Konkursa komisijas sekretariāta darbību nodrošina Tieslietu ministrijas Eiropas lietu
departaments.

II. Konkursa komisija
3. Pretendentu atlase notiek EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesas Latvijas samierinātāja
un arbitru atlases konkursa komisijas (turpmāk – komisija) sēdēs. Konkursa komisija uz komisijas
sēdēm var papildus pieaicināt nozares ekspertus.
4. Konkurss notiek divās kārtās.
5. Konkursa komisijas sēdes vada komisijas vadītājs. Konkursa komisijas sekretārs protokolē
konkursa komisijas sēdes un nodrošina tehnisko saziņu ar komisijas locekļiem un konkursa
pretendentiem.
6. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas
locekļu.
7. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu sadalījums ir vienāds,
izšķirošā ir komisijas vadītāja balss. Ja kaut viens komisijas loceklis pieprasa balsot par pretendentiem
aizklāti, balsojums par pretendentiem notiek aizklāti.

8. Konkursa komisijas sēdes nepieciešamības gadījumā var notikt attālināti, izmantojot
elektroniskās ierīces, Skype vai videokonferences zvanu.
II. Konkursa izsludināšana un pieteikšanās konkursam
9. Konkursu izsludina Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Ministru
kabineta, Tieslietu ministrijas un Latvijas tiesu portāla tīmekļa vietnēs, norādot pretendentiem izvirzītās
prasības, iesniedzamos dokumentus, pieteikšanās termiņu un pieteikuma iesniegšanas vietu, kā arī
iespējas saņemt ar pieteikšanos konkursā saistīto informāciju.
10. Pretendentam savas kandidatūras izvērtēšanai jāiesniedz: motivēts pieteikums, dzīves
apraksts latviešu un angļu valodā Eiropas CV (Europass) formātā, akadēmisko publikāciju saraksts,
augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, apliecinājums par labu reputāciju (iesniegums brīvā
formā, kurā apliecina, ka nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir
noņemta vai dzēsta sodāmība, nav atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā un nav
saglabājusies tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt tiesneša amatu) un
citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot.
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11. Komisijai ir tiesības pieprasīt no pretendenta papildu dokumentus, ja nepieciešams.
Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
12. Pretendents šā nolikuma 10. un 11.punktā minētos dokumentus iesniedz, nosūtot pa pastu
Tieslietu ministrijai vai elektroniski uz elektroniskā pasta adresi tm.kanceleja@tm.gov.lv 20 dienu laikā
no sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniedzot dokumentus, pretendentam jānorāda elektroniskā pasta adrese un kontakttālruņa numurs, kā
arī adrese, ja pretendents saziņai vēlas izmantot pastu.
13. Pēc pretendentu pietiekšanās termiņa beigām komisijas vadītājs nosaka komisijas sēžu
norises veidu, laiku un vietu.
III. Pretendentam izvirzītie kritēriji
14. Pretendentam izvirzāmas šādas prasības:
14.1
Samierinātāja amata pretendentam:
14.1.1 pieredze augstā valstiskā vai starptautiskā amatā;
14.1.2 atzīta kvalifikācija starptautisko tiesību, starptautisko attiecību vai strīdu noregulēšanas
jomā;
14.1.3 spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;
14.1.4. augstākā izglītība;
14.1.5. laba reputācija.
14.2
Arbitra un arbitra vietnieka amata pretendentam:
14.2.1 kvalifikācija, kas nepieciešama, lai tiktu iecelts Latvijas visaugstākajos amatos tiesu
institūcijās, vai jurists ar atzītu kompetenci starptautisko tiesību jomā;
14.2.2 spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;
14.2.3. augstākā izglītība;
14.2.4. laba reputācija.
IV. Konkursa pirmā kārta
15. Komisija konkursa pirmās kārtas sēdē izvērtē pretendentu iesniegtos pieteikumus un tiem
pievienotajos dokumentos sniegto informāciju un pieņem lēmumu par to, kuri no pretendentiem
izvirzāmi konkursa otrajai kārtai.
16. Pēc konkursa pirmās kārtas rezultātu apkopošanas komisijas sekretārs sagatavo konkursa
komisijas sēdes protokolu.
17. Konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem Komisijas sekretārs nosūta rakstisku
uzaicinājumu uz konkursa otro kārtu, bet noraidītajiem – paziņojumu par noraidījumu.
V. Konkursa otrā kārta
18. Komisijas sēdes laikā notiek pārrunas ar pretendentiem, lai izvērtētu viņu atbilstību šā
nolikuma III daļā minētajiem pretendentiem izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī lai novērtētu
pretendenta:
18.1. zināšanas par Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju;
18.2. izpratni par EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesu;
18.3. prasmi formulēt un aizstāvēt savu viedokli;
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18.4. labas angļu valodas zināšanas, kuras ir atbilstošas konkrētā amata pienākumu veikšanai.
Papildus citas oficiālās EDSO darba valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību.
19. Izvērtējot pretendenta atbilstību šā nolikuma 18.punktā minētajiem kritērijiem, komisija
izvēlas ne vairāk kā vienu atbilstošāko pretendentu uz katru no vakantajām vietām.
20. Komisijas sekretārs konkursa komisijas galīgo lēmumu ieraksta konkursa otrās kārtas
komisijas sēdes protokolā.
21. Konkursa komisijas galīgais lēmums tiek ierakstīts konkursa otrās kārtas komisijas sēdes
protokolā, norādot:
21.1. kurus pretendentus piedāvāt tieslietu ministram virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā;
21.2. turpmāko rīcību, ja visi pretendenti tiek noraidīti.
VI. Konkursa noslēgums
22. Komisijas sekretārs 20 darbdienu laikā pēc konkursa otrās kārtas komisijas sēdes protokola
parakstīšanas dienas, nosūta pretendentiem, kuri piedalījās konkursa atlases otrajā kārtā, komisijas
priekšsēdētāja rakstisku paziņojumu par konkursa rezultātu.
23. Divdesmit darbdienu laikā pēc konkursa noslēguma Eiropas lietu departaments sagatavo
dokumentus par tieslietu ministra izvirzītajiem EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesas samierinātāja,
arbitra un arbitra vietnieka pretendentiem un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.
24. EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesas samierinātāja, arbitra un arbitra vietnieka
pretendentus Ministru kabinets apstiprina uz sešu gadu termiņu.

Nolikums elektroniski apstiprināts 2018.gada 22.novembrī.

