Rīgas pilsētas pašvaldība
izsludina atklātu konkursu uz SIA “Getliņi EKO” (reģistrācijas Nr. 40003367816,
juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121)
divu padomes locekļu amata vietām
Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:
- valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas
padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu
valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
- augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai
profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā;
- darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli
pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst
vienam no šādiem kritērijiem:
- vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai
padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
- vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā,
kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
- nevainojama reputācija.
Kapitāla daļu turētāja noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas padomes locekļu
pienākumu pildīšanai:
- orientācija uz attīstību;
- stratēģiskais redzējums;
- plānošana un organizēšana;
- lēmumu pieņemšana un atbildība.
Personas, kuras atbilst obligātajām minimālajām prasībām un šādām padomes
locekļa amatam (divi amatu profili) izvirzītajām profesionālās pieredzes prasībām,
piesakās dalībai konkursā vienā vai abos amata profilos:
- Padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku
vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā, kuram pēdējo 15 gadu laikā ir
vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vadības jautājumos, investīciju
piesaistē, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita
jautājumos.
- Padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā,
korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā, kuram pēdējo 15 gadu
laikā ir vismaz triju gadu darba pieredze biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā,
pieredze nozīmīgu pārmaiņu vadībā, pierādāma pieredze korporatīvās
pārvaldības jautājumos. Vēlama pieredze nozīmīgu strukturālu reorganizāciju
plānošanā un/vai īstenošanā.
Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.
Dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt, izmantojot šādus kanālus:
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1) līdz 21.09.2020. ieskaitot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus
Rīgas domes Personāla nodaļai uz e-pastu: cv@riga.lv ;
2) līdz 21.09.2020. (pasta zīmogs), nosūtot pa pastu Rīgas domes Personāla nodaļai
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, ar norādi “SIA “Getliņi EKO” padomes locekļa
konkursam”, kā arī norādot kandidāta vārdu, uzvārdu un adresi.
Konkursa kandidāti iesniedz šādus dokumentus:
- motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām
prasībām);
- dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai;
- apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 37.panta ceturtās un sestās daļas prasībām atbilstoši
pievienotajai formai;
- augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un izziņas kopiju par to, kādam
Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības
dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
- informāciju par vismaz divām personām, no kurām nominācijas komisija var
iegūt atsauksmes par kandidātu;
- kandidātiem, kas tiks aicināti uz konkursa trešo kārtu, papildus būs jāiesniedz un
jāprezentē stratēģiskais redzējums par Sabiedrības galvenajiem nākotnes
izaicinājumiem un padomes lomu katrā no amata profiliem, uz kuru kandidāts
pieteicies.
Kontaktpersona Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja Rita Logina, tālr.Nr.67026373.
Informācijai: padomes locekļa mēnešalga līdz 2582 euro.
SIA “Getliņi EKO” padomes locekļu kandidātu nominēšanas komisijā darbojas
Rita Logina, Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja, Alda Ozola, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības
jautājumos, Renārs Griškevičs, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes
priekšsēdētājs, un Andris Grafs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta
viceprezidents, vadītājs Latvijā. Komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. Iveta
Zalpētere.
Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par
kandidāta personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai pieejams Rīgas
pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Vakances”.

Vārds_Uzvārds

KANDIDĀTA CV

SIA “Getliņi EKO”
padomes locekļa amatam

XX.XX.2020

Kandidāta CV satur personisku informāciju, kas iegūta konfidenciālā ceļā, tādēļ tās lietojums ir jākontrolē un strikti jālimitē tikai
tām personām, kas iesaistītas kandidāta atlasē.
Pilnīga atsauksmju pārbaude, kas apstiprinātu doto informāciju dotajā posmā nav tikusi veikta, bet Rīgas pilsētas pašvaldības
pārstāvji noteiktajā laikā to izdarīs.
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PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas datums
Adrese
Telefons (mobilais)
E-pasts

IZGLĪT ĪBA
Sāciet, lūdzu, ar jaunāko informāciju

GG-GG

Augstākās izglītības iestāde, iegūtais grāds

GG-GG

Augstākās izglītības iestāde, iegūtais grāds

GG-GG

Augstākās izglītības iestāde, iegūtais grāds

PAPILDUS IZGLĪT ĪBA
MM/ GG

Mācību iestāde, joma

MM / GG

Mācību iestāde, joma

VALODU ZINĀŠANAS
SAPRATNE
Klausīšanās

Lasīšana

RUNĀŠANA
Dialogs

Monologs

Latviešu va loda
Angļu va loda
Krievu va loda
Vācu valoda
Cita (atzīmē jiet,
kāda) va loda

Līmeņi: A1/A2: Pamata līmeni s; B1/B2: Vidējais līmenis;C1/C2- Augstākais līmenis
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei

RAKSTĪŠANA

DARBA PIEREDZE
Sāciet, lūdzu, ar jaunāko informāciju

DD/MM/ YY – DD/MM/YY

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

Amats

Informācija par kompāniju:
-

Industrija/ darbības sfēras:
Galvenie produkti/pakalpojumi:
Neto apgrozījums:
Vidējais darbinieku skaits:
Bilances kopsumma:
Biržā kotēts uzņēmums: (jā/nē)
Starptautisks uzņēmums: (jā/nē)

Pienākumi:
-

Galvenie uzdevumi un atbildība:
Atskaitīšanās:

Pieredze darbā ar projektiem jomā, uz kuru pretendējat:

Sasniegumi:

Sāciet, lūdzu, ar jaunāko informāciju

DD/MM/YY - DD/MM/YY

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS

Amats

Informācija par kompāniju:
-

Industrija/ darbības sfēras:
Galvenie produkti/pakalpojumi:
Neto apgrozījums:
Vidējais darbinieku skaits:
Bilances kopsumma:
Biržā kotēts uzņēmums: (jā/nē)
Starptautisks uzņēmums: (jā/nē)
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Pienākumi:
-

Galvenie uzdevumi un atbildība:
Atskaitīšanās:

Pieredze darbā ar projektiem jomā, uz kuru pretendējat:

Sasniegumi:

DD/MM/YY - DD/MM/YY

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS
Amats:

Informācija par kompāniju:
-

Industrija/ darbības sfēras:
Galvenie produkti/pakalpojumi:
Neto apgrozījums:
Vidējais darbinieku skaits:
Bilances kopsumma:
Biržā kotēts uzņēmums: (jā/nē)
Starptautisks uzņēmums: (jā/nē)

Pienākumi:
-

Galvenie uzdevumi un atbildība:
Atskaitīšanās:

Pieredze darbā ar projektiem jomā, uz kuru pretendējiet:

Sasniegumi:

DD/MM/YY - DD/MM/YY

UZŅĒMUMS

Amats:

Informācija par kompāniju:
-

Industrija/ darbības sfēras:
Galvenie produkti/pakalpojumi:
Neto apgrozījums:
Vidējais darbinieku skaits:

-

Bilances kopsumma:
Biržā kotēts uzņēmums: (jā/nē)
Starptautisks uzņēmums: (jā/nē)

Pienākumi:
-

Galvenie uzdevumi un atbildība:
Atskaitīšanās:

Pieredze darbā ar projektiem jomā, uz kuru pretendējat:

Sasniegumi:

DD/MM/YY - DD/MM/YY

UZŅĒMUMS

Amats:

Informācija par kompāniju:
-

Industrija/ darbības sfēras:
Galvenie produkti/pakalpojumi:
Neto apgrozījums:
Vidējais darbinieku skaits:
Bilances kopsumma:
Biržā kotēts uzņēmums: (jā/nē)
Starptautisks uzņēmums: (jā/nē)

Pienākumi:
-

Galvenie uzdevumi un atbildība:
Atskaitīšanās:

Pieredze darbā ar projektiem jomā, uz kuru pretendējat:

Sasniegumi:

DD/MM/YY - DD/MM/YY

UZŅĒMUMS
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Amats:

Informācija par kompāniju:
-

Industrija/ darbības sfēras:
Galvenie produkti/pakalpojumi:
Neto apgrozījums:
Vidējais darbinieku skaits:
Bilances kopsumma:
Biržā kotēts uzņēmums: (jā/nē)
Starptautisks uzņēmums: (jā/nē)

Pienākumi:
-

Galvenie uzdevumi un atbildība:
Atskaitīšanās:

Pieredze darbā ar projektiem jomā, uz kuru pretendējat:

Sasniegumi:

SOCIĀLĀS AKTVIT ĀTES / L ĪDZDALĪBA CIT ĀS ORGANIZĀCIJĀS
YY – YY

Projekts, Loma

YY - YY

Projekts, Loma

AT ALGOJUMS
Vēlamais atalgojums un labumi
(bruto)

XXX EUR

PĀREJAS PERIODS
Nav nepieciešams
Iesniedzot šo CV, es atļauju Rīgas pilsētas pašvaldībai (Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde un Rīgas domes
Personāla nodaļa) saglabāt manu CV atbilstoši lietu nomenklatūrai.

APLIECINĀJUMS

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
37.panta ceturtās un sestās daļas prasībām es, kandidāts/-e uz SIA “Getliņi EKO”
padomes locekļa amatu,

/vārds, uzvārds/
apliecinu,

ka nav iemesla pamatotām šaubām par manu nevainojamu reputāciju un atbilstu
kandidātam izvirzāmajām obligātajām prasībām, proti:

1. man ir augstākā izglītība;
2. neesmu bijis/-usi sodīts/-a par tīšu noziedzīgu nodarījumu, (neatkarīgi no
sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);
3. man nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai
citu profesionālo darbību, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu
nolēmumu;
4. par mani nav pasludināts maksātnespējas process;
5. šobrīd un pēdējo 24 mēnešu laikā neesmu bijis/-usi politiskās partijas vai
politisko partiju apvienības amatpersona (izpildinstitūcijas (valdes) loceklis);
tāpat apliecinu, ka:

6. pēdējo triju gadu laikā neesmu bijis/-usi SIA “Getliņi EKO” vai ar to saistītas
kapitālsabiedrības

(atkarīgā

kapitālsabiedrība,

publiskas

personas

kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris,
darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī
darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas SIA “Getliņi
EKO”;
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7. es vai mani ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju
gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no SIA “Getliņi EKO” vai tās atkarīgās
sabiedrības;
8. es SIA “Getliņi EKO” negūstu ienākumus;
9. es vai mani ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar SIA “Getliņi EKO”
pēdējo triju gadu laikā neesam bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās ne tiešā,
ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;
10. es neesmu valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai
ir

nozīmīgas

darījumu

attiecības

ar

padomes

locekļa

pārstāvēto

kapitālsabiedrību;
11. pēdējo triju gadu laikā neesmu bijis/-usi:
a) kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai
darbinieks,
b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās
atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai padomes
loceklis.
Turklāt piekrītu:

1. ievērot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”
6.pantā un 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus un novērsīšu iespējamās
interešu konflikta situācijas, ja tikšu ievēlēts padomes locekļa amatā;
2. valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem.

Apliecinu, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbildu par iesniegto dokumentu un
tajos ietverto ziņu pareizību.

Rīgā, 2020. gada ___._________

