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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 

64628030,fakss:64628035, 

e-pasts novads@vilani.lv 

APSTIPRINA  

Viļānu novada pašvaldības dome 

sēdes prot Nr.9§ 1 no 29.04.2014. 

 

Viļānu novada pašvaldības  

SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa 

amata konkursa nolikums 

 

1.Konkursa mērķis. 

Konkursa mērķis ir noteikt piemērotāko kandidātu ,kas pretendē uz Viļānu novada 

pašvaldības SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amatu. 

 

2.Konkursa priekšmets. 

2.1.Valdes locekļa atbildību ,tiesības un pienākumus nosaka Komerclikums, likums 

„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un SIA „Viļānu 

namsaimnieks” statūti. 

 

2.2.Valdes locekļa galvenie pienākumi: 

 Vadīt un pārstāvēt kapitālsabiedrību; 

 Plānot un koordinēt kapitālsabiedrības darbu kopumā; 

 Organizēt un nodrošināt pašvaldības deleģēto funkciju izpildi; 

 Organizēt un nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu Viļānu novada 

pašvaldības teritorijā; 

 Sadarboties ar novada domi un pašvaldības iestādēm; 

 Plānot kapitālsabiedrības budžetu; 

 Slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām. 

 

3.Konkursa rīkotājs. 

Viļānu novada pašvaldības dome, Kultūras laukums 1a,Viļāni, LV-4650. 

 

4.Konkursa izsludināšana. 

4.1.Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  pieņem lēmumu par konkursa 

uz vakanto amatu izsludināšanu no 2014.gada 02.aprīļa un pēc izvērētā kandidāta 

atteikuma –kandidātu vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par kandidātu pieteikšanās 

termiņa pagarinājumu no 22.aprīļa līdz 06.maijam. 
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4.2.Viļānu novada pašvaldības dome atstāj spēkā lēmumu par konkursa komisijas  

izveidošanu un vērtēšanas komisijas sastāvs nemainās. 

4.3.Konkurss pašvaldības SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata 

pretendentiem tiek izsludināts ,publicējot paziņojumu laikrakstos „Rēzeknes vēstis”, 

Latgales avīzē „Vietējā”, Viļānu novada pašvaldības interneta mājas lapā 

www.vilanunovads.lv un NVA vakanču portālā. 

4.4.Pretendenti iesniedz  sludinājumā minētos dokumentus: 

 Motivācijas vēstuli; 

 CV; 

 Pretendenta sagatavoto koncepciju par SIA „Viļānu namsaimnieks” darbu un 

turpmāko attīstības virzību; 

 Izglītību apstiprinošu dokumentu kopijas; 

 Citus dokumentus ,kas apstiprina pretendentam izvirzīto prasību izpildi. 

Dokumentus iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Viļānu novada pašvaldībai (ar 

norādi  „pašvaldības  SIA „Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa amata konkursam”) 

Kultūras laukums 1a,Viļāni,Viļānu novads, LV-4650. 

 

5.Konkursa termiņš. 

Amata kandidāti līdz 2014.gada 06.maijam plkst.17.00 iesniedz Viļānu novada 

pašvaldības kabinetā Nr.2.7 (sekretāres) vai iesūta pa pastu šī nolikuma 4.4.punktā 

norādītos dokumentus. 

 

6.Konkursa vērtēšanas komisija. 

6.1.Konkursa vērtēšanas komisija ir izveidota  ar novada domes lēmumu: 

6.1.1.Komisijas priekšsēdētāja –izpilddirektore Inga Strūberga 

6.1.2.Komisijas loceklis –deputāts Juris Galerijs Vidiņš 

6.1.3.Komisijas loceklis – deputāts Andris Kozulis 

6.1.4.Komisijas locekle – deputāte Jevdokija Šlivka 

6.1.5.Komisijas locekle – deputāte Inga Zunda 

6.1.6.Komisijas locekle – deputāte  Ilze Grolmusa 

6.1.4.Uz pretendentu prezentāciju var pieaicināt deputātus un citus administrācijas 

darbiniekus. 

 

7.Konkursa dalībnieki un prasības pretendentiem. 

Konkursā var piedalīties pretendenti, kuri atbilst šādām prasībām: 

 Augstākā vai vidējā profesionāli tehniskā izglītība inženierzinātnēs, 

ekonomikā, vadības zinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā; 

 Darba pieredze ūdenssaimniecības pakalpojumu vai nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanas uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadīšanā tiks uzskatīta par 

priekšrocību; 

 Zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu sagatavošanā, vadīšanā, 

realizēšanā un uzraudzībā; 
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 Prasme patstāvīgi vadīt un organizēt kolektīvu, piemērojot racionālus darba 

organizācijas principus; 

 Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi; 

 Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī; 

  Labas komunikācijas prasmes. 

 

8.Konkursa norise. 

8.1.Komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus 

saskaņā ar izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem. 

8.2.Pēc pretendentu pieteikumu izvērtēšanas un rezultātu apkopošanas, komisija 

pieņem lēmumu ,kuri pretendenti izvirzāmi un kuri noraidāmi. 

8.3.Komisija aizpilda konkursa uz vakanto amatu pretendentu novērtēšanas  

      lapu, ko paraksta visi komisijas locekļi. 

8.4.Izvirzītajiem pretendentiem komisija telefoniski paziņo uzaicinājumu uz 

novada pašvaldību, bet noraidītajiem pretendentiem nosūta atteikuma vēstules. 

8.5.Uzaicinātajiem pretendentiem jāprezentē koncepcija par pašvaldības SIA 

„Viļānu namsaimnieks” darbu un turpmāko attīstības virzību. 

8.6.Komisija izvērtē pretendentu sniegtos ziņojumus un pieņem lēmumu. 

 

9.Konkursa rezultātu paziņošana. 

9.1.Ar pieņemtā lēmuma paziņošanu konkurss uzskatāms par pabeigtu. 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētāja                                            J.Ivanova 

 

 

 


