
 
 

 

Mārupes novada pašvaldība  aicina darbā  

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekli:  

 

Prasības:  

Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām; 

Atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

prasībām; 

Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, 

ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā; 

Vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības 

valdes vai padomes locekļa amatā. Priekšrocība tiks dota kandidātiem ar darba pieredzi 

publiskas personas kapitālsabiedrībā;  

Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē; 

Izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem. 

Izpratne par kapitālsabiedrību finanšu un risku vadības un iekšējā audita jautājumiem. 

Izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar ūdenssaimniecības, siltumapgādes, 

apsaimniekošanas, elektroenerģijas pārvaldes  pakalpojumiem; 

Stratēģiskās plānošanas prasme (tai skaitā vidēja un īstermiņa dokumentu izstrāde un 

to ieviešana), spēja veidot pozitīvas attiecības, vadīt un strādāt komandā, lai sekmētu 

kapitālsabiedrības mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, spēja pārraudzīt 

kapitālsabiedrības darbību, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties 

atbildību. Kapitāldaļu turētāja pārvaldības politikas īstenošana; 

Nevainojama reputācija. 

Kandidāti iesniedz šādus dokumentus: 

 

Pieteikumu vēstuli; 

Dzīvesgaitas un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae); 

Izglītības apliecinošu dokumentu kopijas; 



Apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas prasībām, norādot, ka Komerclikumā minētie 

šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5.3 daļā 

noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks 

ievēlēts valdes locekļa amatā. 

 

Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs 

septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā līdz 

30 minūtēm) par AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” darbību un attīstības 

perspektīvām, iekļaujot ieskatu par kapitālsabiedrības darbības mērķi, svarīgākajām 

nākotnes prioritātēm, veicamajām darbībām mērķu sasniegšanai.  

 

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2017.gada 8.decembrim ar norādi “AS 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis/-e” Mārupes novada domē 

personīgi (pirmā stāvā pie klientu apkalpošanas speciālistēm) vai e-pastu 

marupe.info@marupe.lv vai pa pastu Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-

2167. 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar kandidātiem, kas tiks virzīti 

otrajai vērtēšanas kārtai  sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. 
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