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STARPTAUTISKO SAKARU VADĪTĀJA
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
1. Specializācijas vai saistītās profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis
STARPTAUTISKO
SAKARU
VADĪTĀJS

Piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis (5. PKL), atbilst sestajam
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (6. LKI)
2. Profesijas nosaukums

Specializācija piesaistīta Funkcionālā vadītāja profesijas standartam, 5. PKL, atbilst 6. LKI.
Starptautisko sakaru vadītājs analizē un novērtē starptautisko vidi, tās ietekmējošos faktorus,
saistot tos ar ekonomisko, politisko un sociālo situāciju organizācijās. Izstrādā stratēģijas
starptautiskās darbības nodrošināšanai. Nodrošina starptautisko biznesa plānošanu, tai skaitā
eksporta un importa politiku, vada starptautiskos projektus organizācijās. Nodrošina starpkultūru
komunikāciju, analizē un veido atbilstošu vidi pārstāvošās organizācijas starptautiskam un
nacionālam atbalstam.
Starptautisko sakaru vadītāja pienākumi un uzdevumi:
1. Starptautiskās politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās vides analīze un
novērtēšana:
 noteikt un analizēt starptautisko vidi un tās dalībniekus;
 noteikt un novērtēt organizāciju attīstības iespējas starptautiskajā vidē;
 pārzināt starptautiskās ekonomikas tiesisko ietvarstruktūru un tās pielietojumu.
2. Starptautisko sakaru organizēšana un vadīšana organizācijās:
 analizēt starptautiskās vides ietekmi uz organizācijām un tautsaimniecību kopumā;
 analizēt organizācijas darbību starptautiskajā vidē;
 vadīt un koordinēt starptautiskos biznesa plānus un projektus;
 izmantot organizācijas resursus starptautisko interešu īstenošanai;
 novērtēt starptautisko procesu likumsakarības, to ietekmi uz organizācijām;
 noteikt valsts un pašvaldību sadarbības un attīstības iespējas starptautiskā vidē;
 vadīt organizācijas starptautisko sakaru struktūrvienību.
3. Starptautisko sakaru organizēšana un vadīšana starptautiskajās organizācijās:
 pārzināt galvenās pasaules ekonomiskās un politiskās organizācijas, apvienības,
savienības, to darbības principus;
 analizēt starptautisko procesu likumsakarības, to ietekmi uz starptautiskajām
organizācijām;
 īstenot darbības plānu starptautisko sakaru darbības un stratēģijas nodrošināšanai
starptautiskajās organizācijās.
4. Starpkultūru komunikācijas nodrošināšana starptautiskajā vidē:
 sadarboties ar nacionālās un starptautiskās vides dalībniekiem;
 pārstāvēt organizāciju intereses starptautiskajā vidē;
 komunicēt un argumentēt viedokli starptautisko sakaru jautājumos sabiedrībai un
masu medijiem.
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3. Darba uzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes un attieksmes,
zināšanas un PROFESIONĀLĀS kompetences
Nr.
p.k.

Uzdevumi

Zināšanas

Prasmes un attieksmes

Kompetences (kvalifikācijas
līmenis)

3.1. Starptautiskās politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās vides analīze un novērtēšana:
3.1.1.

Noteikt un analizēt
starptautisko vidi un tās
dalībniekus.

Izvērtēt un analizēt starptautisko
ekonomisko sakaru saistību ar
reģionālajiem un pasaules
ekonomikas procesiem.
Orientēties tautsaimniecības nozarēs
Latvijā un pasaulē.

Izpratnes līmenī:
Starptautiskās ekonomiskās un politiskās
vides aspekti

Spēja noteikt
starptautisko vidi un tās
dalībniekus.

6. LKI

Spēja noteikt
organizāciju, attīstības
iespējas starptautiskajā
vidē.

6. LKI

Lietošanas līmenī:
Starptautiskā ekonomika
Globalizācija
Pasaules ekonomikas attīstība
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana
Sociālā atbildība un ilgtspējība starptautiskā
kontekstā
Latvijas tautsaimniecība
Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

3.1.2.

Noteikt un novērtēt
organizāciju attīstības
iespējas starptautiskajā
vidē.

Noteikt organizāciju interesi
starptautiskajā vidē.
Noteikt organizāciju mērķus
starptautiskajā vidē.
Izprast ekonomikas un starptautiskās
ekonomikas būtību, pamatsastāvdaļas.
Pielietot attiecīgā situācijā
starptautiskās ekonomikas teorijas.
Novērtēt organizāciju, darbības un
sadarbības principus vietējā un
starptautiskā mērogā.

Izpratnes līmenī:
Metodes tiesiskai interešu pārstāvībai
starptautiskā vidē
Lietošanas līmenī:
Starptautiskajos procesos iesaistīto pušu
ekonomiskās un politiskās intereses
Starptautiskās ekonomikas teorijas
Loģistika un piegādes ķēdes
Globālā loģistika un transports
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Stratēģiskā vadīšana starptautiskajās
organizācijās
3.1.3.

Pārzināt starptautiskās
ekonomikas tiesisko
ietvarstruktūru un tās
pielietojumu.

Izprast starptautisko tiesību
hierarhiju, to iedalījumu un
pielietojumu.
Analizēt starptautisko konvenciju un
nolīgumu būtību, praktiski to
pielietot.
Sastādīt vienošanos ar starptautiskiem
darījumu partneriem.
Izprast tiesiskās sadarbības principus
starp organizāciju Latvijā un darījumu
partneriem (Latvijā un ārvalstīs).

Izpratnes līmenī:
Eiropas un starptautisko darba tiesību
pamatjēdzieni, tiesību avoti
Eiropas un starptautiskās darba tiesību
aktuālās attīstības tendences

Spēja pārzināt
starptautiskās
ekonomikas tiesisko
ietvarstruktūru un tās
pielietojumu.

6. LKI

Spēja analizēt
starptautiskās vides
ietekmi uz
organizācijām un
tautsaimniecību
kopumā.

6. LKI

Spēja analizēt
organizāciju darbību
starptautiskajā vidē.

6. LKI

Starptautiskā tiesiskā vide
Intelektuālā īpašuma starptautiskā aizsardzība
Starptautiskās norēķinu sistēmas
Lietošanas līmenī:
Latvijas politiskā sistēma
Eiropas Savienības pārvaldība un politika
Starptautiskās konvencijas

3.2. Starptautisko sakaru organizēšana un vadīšana organizācijās:
3.2.1.

Analizēt starptautiskās
vides ietekmi uz
organizācijām un
tautsaimniecību
kopumā.

Novērtēt starptautisko procesu
ietekmi uz organizāciju un tās darbību
starptautiskā vidē vai izvēlētajā mērķa
tirgū.

Lietošanas līmenī:

Analizēt starptautisko
uzņēmējdarbības vidi.

Eiropas Savienības politika uzņēmējdarbībā

Starptautiskā uzņēmējdarbības vide
Starptautiskie procesi uzņēmējdarbībā
Eiropas Savienības ekonomiskās politikas
aktualitātes
Starptautiskā komercdarbība

3.2.2.

Analizēt organizācijas
darbību starptautiskajā
vidē.

Izprast organizācijas darbību
starptautiskā vidē.
Definēt organizācijas galvenos
ietekmējošos faktorus starptautiskajā
vidē.

Priekšstata līmenī:
Valsts civildienesta normatīvie akti
Izpratnes līmenī:
Lietvedības principi starptautiskajos
uzņēmumos
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Izstrādāt organizācijas darbības
pamatnostādnes darbībai
starptautiskajā vidē.

Starptautiskā konkurence
Starptautisko pārvadājumu vadīšana
Eksportējamo un importējamo preču
prečzinība
Valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora
darbības pamatprincipi
Lietošanas līmenī:
Starptautiskā tirgvedība
Starptautiskās tirdzniecības tiesības
Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes
Valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora
darbība
Valsts pārvaldes un pašvaldību organizācijas

3.2.3.

Vadīt un koordinēt
starptautiskos biznesa
plānus un projektus.

Izprast nepieciešamos soļus
starptautisko plānu vadībā.
Izprast atšķirības starp nacionāla un
starptautiska biznesa plāniem.
Izprast starptautisko biznesa plānu
komandas vadīšanas principus,
pienākumu deleģēšanu.
Sagatavot darbības plānu un stratēģiju
starptautisko sakaru nodrošināšanai.
Sadarboties ar ārvalstu organizācijām.
Nodrošināt izstrādātā darbības plāna
un stratēģijas efektīvu īstenošanu un
pārvaldību.

Priekšstata līmenī:
Starptautisko biznesa plānu vadības metodes
Starptautisko projektu vadīšanas teorētiskie
aspekti

Spēja vadīt un
koordinēt
starptautiskos biznesa
plānus un projektus.

6. LKI

Izpratnes līmenī:
Projekta komandas veidošanas principi
Komandas vadības pamatprincipi
Nodokļu piemērošana dažādās valstīs
Muitas darbības principi Latvijā un ārvalstīs
Lietošanas līmenī:
Starptautisko biznesa plānu un projektu
vadīšana
Risku vadība starptautiskajos projektos
Komandas vadība starptautisko projektu
vadīšanas procesā
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Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu
vadīšana
3.2.4.

Izmantot organizācijas
resursus starptautisko
interešu īstenošanai.

Noteikt organizācijas resursus
investīciju ienesīguma novērtēšanai,
alternatīvo variantu izvērtēšanai, risku
noteikšanai un vadīšanai.

Izpratnes līmenī:

Pārzināt dažādas finansējuma
iespējas, analizēt to piemērotību savas
organizācijas vajadzībām un
kapacitātei.

Naudas plūsmas starptautiskajā
uzņēmējdarbībā

Finanšu vadības metodes
Grāmatvedības pamati

Spēja izmantot
organizācijas resursus
starptautisko interešu
īstenošanai.

6. LKI

Spēja novērtēt
starptautisko procesu
likumsakarības, to
ietekmi uz
organizācijām.

6. LKI

Spēja noteikt valsts un
pašvaldību sadarbības
un attīstības iespējas
starptautiskajā vidē.

6. LKI

Spēja vadīt
organizācijas
starptautisko sakaru
struktūrvienību.

6. LKI

Investīcijas
Lietošanas līmenī:
Krīžu vadība

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

Novērtēt starptautisko
procesu
likumsakarības, to
ietekmi uz
organizācijām.

Definēt starptautiskos procesus, kas
ietekmē organizācijas.

Noteikt valsts un
pašvaldību sadarbības
un attīstības iespējas
starptautiskajā vidē.

Noteikt valsts un pašvaldību interesi
un mērķus starptautiskajā vidē.

Vadīt organizācijas
starptautisko sakaru
struktūrvienību.

Analizēt starptautisko procesu ietekmi
uz organizāciju darbību.

Izpratnes līmenī:
Valsts un pašvaldību sadarbības metodes
Lietošanas līmenī:
Starptautiskie ekonomiskie un politiskie
procesi

Prast izmantot valsts un pašvaldību
resursus starptautisko interešu
īstenošanai.

Priekšstata līmenī:
Normatīvo aktu pieņemšanas kārtība
Izpratnes līmenī:
Valsts un pašvaldību attīstības stratēģijas

Analizēt valsts un pašvaldības
sadarbības ieguvumus.

Lietošanas līmenī:

Plānot starptautisko sakaru
struktūrvienības personāla
nepieciešamību.

Priekšstata līmenī:

Zināt starptautisko sakaru
struktūrvienības personālam

Valsts un pašvaldību sadarbība un attīstība
starptautiskajā vidē

Personālvadības stratēģijas
Izpratnes līmenī:
Personāla vadības galvenie uzdevumi un
funkcijas
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nepieciešamās darbinieka prasmes un
to apliecinošos dokumentus.
Organizēt darba intervijas.
Novērtēt starptautisko sakaru
struktūrvienības personālu.

Atalgojuma sistēma
Korupcijas un interešu konflikta būtība
Lietošanas līmenī:
Komandas veidošanas un vadīšanas metodes
Personāla motivēšanas faktori un to ietekme
uz darba rezultātu
Personāla novērtēšanas metodes

3.3. Starptautisko sakaru organizēšana un vadīšana starptautiskajās organizācijās:
3.3.1.

Pārzināt galvenās
pasaules ekonomiskās
un politiskās
organizācijas,
apvienības, savienības,
to darbības principus.

Izprast valsts lomu valsts pārvaldības
globalizācijas procesos.
Definēt galvenās pasaules
ekonomiskās un politiskās
organizācijas, apvienības, savienības.
Analizēt pasaules ekonomisko un
politisko organizāciju, apvienību
darbības principus.

3.3.2.

Analizēt starptautisko
procesu
likumsakarības, to
ietekmi uz
starptautiskajām
organizācijām.

Analizēt starptautisko organizāciju
darbības principus starptautiskajā
vidē.
Analizēt starptautisko procesu ietekmi
uz starptautiskajām organizācijām.
Pārzināt Eiropas Savienības
institūcijas, to funkcijas un
likumdošanas procesu no lēmumu
pieņemšanas sistēmas aspekta.

Izpratnes līmenī:
Galveno pasaules ekonomisko un politisko
organizāciju, apvienību, savienību darbības
principi
Lietošanas līmenī:

Spēja pārzināt
ekonomiskās un
politiskās
organizācijas,
apvienības, savienības,
to darbības principus.

6. LKI

Spēja analizēt
starptautisko procesu
likumsakarības,
starptautisko
organizāciju ietekmi uz
dažādiem procesiem
pasaulē.

6. LKI

Pasaules ekonomisko un politisko
organizāciju, apvienību, savienību ietekme
dažādu lēmumu pieņemšanas procesos
Izpratnes līmenī:
Starptautisko organizāciju darbības
pamatprincipi
Lēmumu pieņemšanas process nozīmīgākajās
starptautiskajās organizācijās
Lietošanas līmenī:
Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības
politika

Izprast lēmumu pieņemšanas procesu
Eiropas Savienībā un Latvijā saistībā
ar Eiropas Savienības normatīvajiem
aktiem.

Starptautisko organizāciju darbība

Izprast globalizācijas procesu saistību
ar starptautisko organizāciju darbību.

Sankciju veidi

Globalizācijas un integrācijas procesi pasaules
ekonomikā
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Izprast starptautiskas organizācijas
vai valsts sankciju būtību attiecībā
pret valsti, juridiskām vai fiziskām
personām vai citiem identificējamiem
subjektiem.
3.3.3.

Īstenot darbības plānu
starptautisko sakaru
darbības un stratēģijas
nodrošināšanai
starptautiskajās
organizācijās.

Definēt starptautisko organizāciju
interesi starptautiskajā vidē.
Definēt starptautisko organizāciju
mērķus starptautiskajā vidē.
Noteikt starptautiskās organizācijas
resursus starptautisko interešu
īstenošanai.
Vadīt un koordinēt darbības plānu
starptautisko sakaru darbības un
stratēģijas nodrošināšanai
starptautiskajās organizācijās.

Izpratnes līmenī:
Starptautisko organizāciju resursi
Eiropas Savienības muitas politika
Lietošanas līmenī:
Starptautisko sakaru vadīšana

Spēja īstenot darbības
plānu starptautisko
sakaru darbības un
stratēģijas
nodrošināšanai
starptautiskajās
organizācijās.

LKI 6

Spēja sadarboties ar
nacionālās un
starptautiskās vides
dalībniekiem.

6. LKI

Spēja pārstāvēt
organizāciju intereses
starptautiskajā vidē.

6. LKI

Stratēģiskā vadīšana starptautiskajā līmenī
Starptautisko sakaru operatīvais, taktiskais un
stratēģiskais plāns

3.4. Starpkultūru komunikācijas nodrošināšana starptautiskajā vidē:
3.4.1.

Sadarboties ar
nacionālās un
starptautiskās vides
dalībniekiem.

Definēt nacionālās un starptautiskās
vides dalībniekus.
Izprast starpkultūru komunikācijas
nozīmi lietišķo attiecību veidošanā
starptautiskajā vidē.
Sadarboties ar nacionālās un
starptautiskās vides dalībniekiem.

Lietošanas līmenī:
Komunikācijas stratēģijas dažādās kultūrvidēs
Korporatīvā atbildība un ētika
Starpkultūru komunikācija
Starptautiski atzītas un pieņemtas uzvedības,
saskarsmes un komunikācijas normas
uzņēmējdarbības un starpvalstu attiecību
diplomātiskajā līmenī
Klientu un partneru attiecību vadība

3.4.2.

Pārstāvēt organizāciju
intereses starptautiskajā
vidē.

Interpretēt kultūratšķirības un
paredzēt sadarbības partneru
uzvedību.

Lietošanas līmenī:

Izprast starptautiskās etiķetes un
protokola būtību un funkcijas, lomu

Starptautiskais protokols

Lobēšanas metodes, instrumenti
Starptautiskā lietišķā etiķete
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sabiedrībā un starpvalstu attiecību
veidošanā.
Nodrošināt pārstāvošās organizācijas
interešu prezentēšanu starptautiskajā
vidē.
Izmantot lobēšanas – pārliecināšanas
metodes un instrumentus.
3.4.4.

Komunicēt un
argumentēt viedokli
starptautisko sakaru
jautājumos sabiedrībai
un masu medijiem.

Izstrādāt komunikācijas plānu
starptautisko sakaru vadīšanai.
Īstenot un novērtēt starptautisko
sakaru komunikācijas plāna
realizēšanu (atgriezeniskā saite).

Izpratnes līmenī:
Komunikācijas procesa teorētiskie aspekti
Lietošanas līmenī:
Starptautiskā biznesa etiķete un komunikācija

Spēja komunicēt un
argumentēt viedokli
starptautisko sakaru
jautājumos masu
medijiem.

6. LKI

Komunikācijas plāns starptautisko sakaru
nodrošināšanai
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Vispārīga informācija
Profesionālās kvalifikācijas
prasību iesniedzējs

Profesionālās kvalifikācijas
prasību ekspertu darba grupa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Profesijas standarta izstrādes darba grupa:
Rita Elste-Tomsone – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra,
projektu vadītāja;
Ingūna Jurgelāne-Kaldava – Rīgas Tehniskā universitāte,
asoc.profesore;
Māris Jurušs – Ekonomikas ministrija, vecākais eksperts
Uzņēmējdarbības vides nodaļā;
Olga Bogdanova – Finanšu ministrija, eksperte;
Ilze Ciganska – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, Eiropas
Savienības makroreģionālās stratēģijas un inovatīvās sadarbības
metožu vecākā eksperte, projektu vadītāja;
Darja Junusova – AS HansaMatrix, Starptautisko stratēģisko
iepirkumu vadītāja;
Rinalds Pļavnieks – SIA GEFCO Baltic, Globālo klientu vadītājs;
Dans Bērtulis – CMA/CGM LOG Baltijas komercdirektors;
Edgars Rantiņš – Rīgas plānošanas reģiona administrācijas
vadītājs.
Mārtiņš Līdaks – Ārlietu ministrijas Personāla departamenta
Personāla uzskaites nodaļas vadītājs;
Aina Liepiņa – Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas
departamenta vecākā eksperte;
Mikus Dubickis – Rektoru padome, Vidzemes augstskolas eksperts
studiju kvalitātes jautājumos;
Rita Elste-Tomsone – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Projektu vadītāja;
Irina Gorbatikova-Bondarenko – Latvijas Darba devēju
konfederācija, Rīgas Brīvostas pārvaldes Administratīvā
departamenta direktore – nepiedalās. Aizvieto – Undīne Bitīte;
Līva Šteinberga – Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas
daļas eksperte;
Iveta Liniņa – Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības,
administrēšanas (vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības,
komerczinību) nozaru ekspertu padome, Latvijas tirgotāju
asociācija.

Profesionālās kvalifikācijas
prasību saskaņošana PINTSA

11.12.2019

Profesionālās kvalifikācijas
prasību iepriekš saskaņotās
redakcijas
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