
 

Informācija par SIA “Rīgas ūdens” valdes locekļa amata  

kandidātu novērtēšanas procesu 

 

SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) padome 16.08.2021. izsludināja konkursu uz 

Kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu  (1 vakance)ar  kompetenci  stratēģijas izstrādes un 

ieviešanas  jomā, korporatīvās pārvaldības jomā, finanšu vadības jomā,  risku vadības un iekšējās 

kontroles sistēmas jomā , nosakot amata kandidātiem šādas prasības un kompetences: 

o valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās 

valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā 

(angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību); 

o augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai 

profesionāli pildītu Sabiedrības valdes locekļa pienākumus; 

o darba pieredze un izpratne par Sabiedrības darbības jomu un regulācijas vidi, kas nodrošina 

nepieciešamo iemaņu un zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa 

uzdevumus konkrētajā amatā Sabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem 

kritērijiem: 

- vismaz triju gadu pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā 

amatā attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā, 

- vismaz triju gadu pieredze valdes locekļa vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā 

amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai 

profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā; 

o nevainojama reputācija; 

o kompetences, kas ir nepieciešamas amata pildīšanai: 

- stratēģiskais redzējums, 

- orientācija uz attīstību, 

- plānošana un organizēšana, 

- lēmumu pieņemšana un atbildība; 

o Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā 

daļā minēto šķēršļu neesamības prasība. 

Nominācijas komisija saņēma pieteikumus no 32 kandidātiem. 

Kandidātu novērtēšana notika 3 (trīs) kārtās:  

o 1.kārtā - dokumentu analīze, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām minimālajām 

prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas 

kritērijiem; 

o 2.kārtā - daļēji strukturēta intervija ar nominācijas komisiju, tai skaitā kandidāta 

prezentācijas vērtēšana par stratēģisko redzējumu par Kapitālsabiedrības galvenajiem 

nākotnes izaicinājumiem un valdes lomu pamatdarbības, stratēģijas izstrādes un ieviešanas 

jomā, korporatīvās pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā; 

o 3.kārtas laikā nominācijas komisijas darbā piesaistītais personāla atlases konsultants veica  

atsauksmju par kandidātiem iegūšanu un kandidātu reputācijas pārbaudi, kā arī padziļinātu 

vadības kompetenču novērtēšanu un personības novērtēšanas testus.   

 



Nominācijas komisija 04.01.2022. pieņēma lēmumu uz Kapitālsabiedrības valdes locekļa 

amatu ar  kompetenci  stratēģijas izstrādes un ieviešanas  jomā, korporatīvās pārvaldības jomā, 

finanšu vadības jomā,  risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā  izvirzīt SIA “Rīgas 

ūdens” padomei  kā atbilstošāko vienu kandidātu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu atbilstoši 

vērtēšanas kritērijiem, lēmuma pieņemšanai par kandidāta apstiprināšanu valdes locekļa amatā. 

 


