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KONKURSA NOLIKUMS  

uz SIA „Lubānas KP” valdes locekļa  amatu 

 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Šis nolikums nosaka atklāta konkursa uz SIA “Lubānas KP” valdes locekļa amatu organizēšanas 
un norises kārtību.  

1.2. Konkurss tiek organizēts, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma tiesību normas. 

1.3. Konkursa mērķis – nodrošināt atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļa kandidāta atlasi, 
kas veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi (amata 
apraksts 1.pielikumā).  

1.4. Pretendentu vērtēšanu veic kapitālsabiedrības daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas 
komisija, turpmāk – Nominācijas komisija. 

 

2. PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 

 

2.1. Uz valdes locekļa amata pretendentiem attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktie amata kandidātiem 

izvirzītie aizliegumi.  
2.2. Prasības pretendentiem valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei: 

2.2.1. valsts valodas zināšanas, ieteicamas angļu valodas zināšanas;  
2.2.2. atbilstoša akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 
2.2.3. ieteicama vismaz 3 gadus ilga darba pieredze vadībā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu 

kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā 

kapitālsabiedrībā; 
2.2.4. nevainojama reputācija; 
2.2.5. prasme veidot uzņēmuma stratēģiju un pārvaldīt tā finanšu resursus; 

2.2.6. nepieciešamās profesionālās kompetences:  
 izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un labas pārvaldības principiem;  
 biznesa, finanšu, personāla un administratīvo resursu vadības prasmes; 

 komandas veidošanas un sadarbības prasmes;  
 spēja formulēt, skaidrot un pārstāvēt organizācijas viedokli;  
 prasme lietot biznesa vadības IT sistēmas un tehnoloģijas. 

       2.2.7. Sociālās kompetences: augsta atbildības sajūta un precizitāte, labas komunikācijas spējas, 
mērķtiecība, stratēģiskā un konceptuālā domāšana. 
2.3. Piedalīšanās konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme.  
2.4. Pretendents, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, pilnībā pieņem konkursa noteikumus kā 

vienīgos konkursa procedūras noteikumus un ievēro visas prasības un termiņus, kas noteikti šajā 
nolikumā, vai kurus Nominācijas komisija savlaicīgi paziņo pretendentam, nosūtot uz pieteikumā 

norādīto pretendenta e-pasta adresi.  
 

3. KONKURSA IZSLUDINĀŠANA, PRETENDENTU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA 

 

3.1. Izsludinot konkursu, paziņojumu publicē pašvaldības oficiālajā izdevumā “Lubānas ziņas” un  
mājaslapā www.lubana.lv.  

3.2. Konkursa pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 20.septembra plkst. 16.00 slēgtā aploksnē 
Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, pieteikumam 
pievienojot:  
3.2.1. ar parakstu apliecinātu dzīvesgājumu (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par 

izglītību un darba pieredzi;  
3.2.2. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 1 eksemplārā; 
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3.2.3. personīgās motivācijas vēstuli (ne vairāk kā 3 lpp. garumā), ietverot redzējumu par  

kapitālsabiedrības darbības modeli.  
3.3. Jebkuri dokumenti konkursam, kas tiks iesniegti pēc nolikuma 3.2.punktā noteiktā termiņa 

beigām, netiks atvērti.  
3.4. Uz aploksnes, kurā ievietots pieteikums, ir jānorāda “ Konkursam uz SIA “Lubānas KP” valdes 

locekļa  amatu””. 
3.5. Pretendentam ir iespēja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepazīties ar informāciju par SIA 

“Lubānas KP darbību. Papildu informācija pieejama pašvaldības  mājaslapā www.lubana.lv. 
3.6. Jebkāds konkursa pretendenta mēģinājums iespaidot Nominācijas komisijas locekļus līdz 

lēmuma paziņošanai par konkursa rezultātiem var būt par pamatu pieteikuma noraidīšanai. 

3.7. Nominācijas komisijas locekļi nodrošina, ka kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā 
informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek 
veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās 
personas datu aizsardzības jomā. 

 

4. PIETEIKUMU PĀRBAUDE, PRETENDENTU VĒRTĒŠANA 

 
4.1. Pretendentu vērtēšana var notikt vairākās kārtās.  
4.2. Pretendentu vērtēšanas termiņus Nominācijas komisija nosaka brīvi pēc saviem ieskatiem, bet 

tas nevar būt ilgāks par 2016.gada 30.septembri.  
4.3. Pretendentu vērtēšana notiek atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 37.pantā noteiktajiem principiem un kārtībai, tostarp veicot šādas darbības:  
4.3.1. Nominācijas komisija atver aploksnes ar pretendentu iesniegtajiem pieteikumiem un 

tiem pievienotajiem dokumentiem un pārbauda, vai ir iesniegti šī nolikuma 3.2.punktā 
uzskaitītie dokumenti. Ja nav iesniegti 3.2.punktā minētie dokumenti, pretendents tiek 

izslēgts no tālākās dalības konkursā.  
4.3.2. Nominācijas komisija pārbauda, vai pretendentu iesniegtie dokumenti apliecina, ka 

pretendents atbilst konkursa nolikuma 2.1., 2.2.1., 2.2.2., un 2.2.3 punktos noteiktajām 
vispārīgajām prasībām. Ja Nominācijas komisija ir konstatējusi neatbilstību šajā 

nolikuma punktā minētajam, pretendents tiek izslēgts no tālākās dalības konkursā.  
4.3.3. Nominācijas komisija izvērtē pretendentu iesniegtu personīgo motivācijas vēstuli un 

citus iesniegtos dokumentus un uzaicina atbilstošākos pretendentus uz intervijām.  
4.3.4. Nominācijas komisija noteic kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātus.  
4.3.5. Nominācijas komisija, ņemot vērā kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātus, 

sagatavo rekomendāciju valdes locekļa iecelšanai SIA “Lubānas KP” dalībnieku 

sapulcē.  
4.4. Dalībnieku sapulce, pieņemot gala lēmumu par valdes locekļa iecelšanu, izvērtējot Nominācijas 

komisijas rekomendāciju, ir tiesīga organizēt intervijas slēgtā sēdē, pieaicinot neatkarīgos 

ekspertus un novērotājus ar padomdevēja tiesībām.  
4.5. Visi strīdi, kas varētu rasties starp pusēm konkursa norises laikā, jārisina sarunu ceļā, bet, ja 

vienošanos nav iespējams panākt – normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
 
 

Pielikums nolikumam 
                                                                                              uz SIA „Lubānas KP” valdes locekļa  amatu 

 

Valdes locekļa galvenie pienākumi: 

- nodrošināt uzņēmuma pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību; 

- plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbu kopumā; 

- noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus; 

- vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar 

piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām); 

- pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm 

vai citām valsts varas institūcijām; 
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- kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to 

racionālu izmantošanu; 

- izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; 

- analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem pašvaldībai; 

- organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma 

darbību; 

- nodrošināt vides aizsardzību. 

 


