SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja amata konkursa

NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka atklāta konkursa uz SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes
priekšsēdētāja amatu organizēšanas un norises kārtību (turpmāk – konkurss).
2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.
panta pirmās daļas un 74. panta otrās daļas 1. punktu, lēmumu par kandidāta iecelšanu
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja amatā pieņem kapitālsabiedrības SIA
“Cēsu olimpiskais centrs” dalībnieku sapulce (turpmāk tekstā – Dalībnieku sapulce).
3. Pretendentu atlasi veic SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” dalībnieku sapulces apstiprināta
vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija).
4. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus pretendentu izvērtēšanai.
5. Komisijas pieņemtais lēmums par piemērotāko kandidātu SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”
valdes priekšsēdētāja amatam ir rekomendējoša rakstura kapitālsabiedrības SIA “Cēsu
olimpiskais centrs” kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem.
6. Konkurss notiek divās kārtās.

II. Konkursa izsludināšana, pretendentiem izvirzāmās vispārīgās prasības, pretendentu
pieteikumu pieņemšana
1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja amata konkurss tiek izsludināts
publicējot paziņojumu Cēsu novada pašvaldības interneta vietnē www.cesis.lv un
interneta vietnē www.cv.lv. Pretendentu pieteikšanās termiņš nosakāms vismaz
10 dienas no sludinājuma publicēšanas dienas.
2. Sludinājumā norāda pretendentiem izvirzāmās prasības, iesniedzamos dokumentus,
pieteikšanās termiņu un vietu, kā arī ar pieteikšanos konkursā saistītas informācijas
saņemšanas iespējas.
3. Pretendentiem izvirzāmas šādas prasības:
3.1 augstākā izglītība;
3.2 vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā;
3.3 izpratne par uzņēmuma saimniecisko darbību;
3.4 pieredze ēku un būvju apsaimniekošanas jomā vai uzņēmuma vadīšanā, kas veicis ēku
un būvju apsaimniekošanu;
3.5 pieredze sporta būvju apsaimniekošanā vai ēku un būvju apsaimniekošanas jomā, vai
uzņēmuma vadīšanā, kas veicis ēku un būvju apsaimniekošanu tiks uzskatīta par
priekšrocību;
3.6 pieredze stratēģiskā plānošanā, administratīvajā darbā, iestādes iekšējo normatīvo
aktu izstrādē un to izpildes uzraudzībā;
3.7 pieredze iepirkumu organizēšanā un iepirkumu komisiju darbā;
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3.8 pieredze projektu izstrādē un vadīšanā;
3.9 izpratne par Latvijas sporta sistēmu;
3.10 pieredze finanšu vadībā, plānošanā un kontrolē;
3.11 ļoti labas saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes;
3.12 valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē un vismaz vienas svešvalodas zināšana
sarunu valodu līmenī;
3.13 labas datorprasmes;
3.14 auto transporta vadītāja apliecība (B kategorija).
4. Piedalīšanās konkursā ir pretendentu brīvas gribas izpausme.
5. Pretendents, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, pieņem konkursa noteikumus kā
vienīgos konkursa procedūras noteikumus un ievēro visas prasības un termiņus, kas
noteikti nolikumā, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 37. panta otrajā daļā noteiktās prasības.
6. Pretendenti sludinājumā minētos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīvesgājumu
(Curriculum vitae), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju – iesniedz nosūtot uz
elektroniskā pasta adresi: vakances@cesis.lv) konkursa komisijai sludinājumā noteiktajā
terminā. Papildus pretendents ir tiesīgs iesniegt citus dokumentus, kurus uzskata par
nepieciešamu pievienot savas kvalifikācijas apliecināšanai. Iesniegtie dokumenti
pretendentam atpakaļ netiek izsniegti.
7. Ja pretendents nav iesniedzis kādu no obligāti pieprasītajiem dokumentiem, pretendents
netiek virzīts tālākai vērtēšanai.
8. Pēc pretendentu pieteikšanās termiņa beigām Dalībnieku sapulce vai pēc Dalībnieku
sapulces norādījuma konkursa komisijas priekšsēdētājs nosaka konkursa kārtu norises
laiku un vietu.
III. Pretendentu izvērtēšana
1. Pretendentu vērtēšanas terminus Dalībnieku sapulce nosaka brīvi pēc saviem
ieskatiem.
2. Vērtēšana tiek veikta divās kārtās:
3.1. Pirmajā kārtā tiek izvērtēti pretendentu pieteikumi un tiem pievienotie dokumenti
un pieņemts lēmums par to, kuri no pretendentiem izvirzāmi konkursa otrajai kārtai;
3.2. Konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem tiek nosūtīts rakstisks
uzaicinājums uz konkursa otro kārtu, bet noraidītajiem pretendentiem – informatīvs
paziņojums par noraidījumu pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
3. Konkursa otrās kārtas laikā notiek pārrunas ar pretendentu, lai izvērtētu viņa atbilstību
pretendentiem noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem:
1) izpratne par uzņēmuma saimniecisko darbību;
2) izpratne un pieredze par ēku un būvju apsaimniekošanu;
3) pieredze stratēģiskajā plānošanā, administratīvajā darbā, iestādes iekšējo
normatīvo aktu izstrādē un to izpildes uzraudzībā;
4) izpratne par Latvijas sporta sistēmu.
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4. Dalībnieku sapulcei un Dalībnieku sapulces apstiprinātai konkursa komisijai ir tiesības
pretendentam uzdot jautājumus, kas saistīti ar iepriekšējo pieredzi, zināšanām,
problēmsituāciju analīzi un citus jautājumus, kas saistīti ar darbu.

5. Ja nav saņemts neviens pretendenta iesniegums vai neviens no pretendentiem neatbilst
šī konkursa nolikuma prasībām, vai arī komisija nevienu no pretendentiem neatzīst par
piemērotu, konkursa komisija lemj par atkārtotu konkursa rīkošanu vai valdes
priekšsēdētāju ieceļ kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce.

