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Noteikumi Nr.17/2016

Kārtība, kādā tiek nominēti kandidāti valdes un padomes locekļa amatiem
kapitālsabiedrībās, kurās Burtnieku novada pašvaldībai kā dalībniekam (akcionāram) ir
tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 37.panta pirmo daļu
I.Vispārīgie noteikumi
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nominēti kandidāti valdes un padomes locekļu amatiem
kapitālsabiedrībās, kurās Burtnieku novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – Pašvaldība) kā
dalībniekam (akcionārām) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus un valdes locekļus
kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt valdes un padomes locekļu nominēšanas procesa atbilstību
korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem un nodrošināt atklātu, godīgu un
profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas
kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (turpmāk tekstā –
Kapitālsabiedrības) pārvaldes institūcijas izveidi.
3. Noteikumi netiek piemēroti, ja:
3.1. izvērtējot valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, Pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai padome (ja tāda ir izveidota) nolemj virzīt viņu uz
nākamo pilnvaru termiņu;
3.2. valdes vai padomes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu
Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rīcībspēju.
1.
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II. Nominācijas kārtība
Valdes vai padomes locekļu kandidātu nominēšanai un izvērtēšanai, ar Pašvaldības domes
priekšsēdētāja rīkojumu, tiek izveidota kandidātu nominēšanas komisija (turpmāk tekstā –
Komisija), kurā iekļauj vismaz 5 locekļus.
5. Komisijas uzdevumi ir:
5.1. noteikt kandidātiem izvirzāmos profesionalitātes un kompetences kritērijus;
5.2. noteikt kandidātu pieteikšanās kārtību un termiņus, kandidātu atbilstības novērtēšanas
veidu, kritērijus un citus nosacījums;
5.3. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim priekšlikumu par konkrēta pretendenta
ievēlēšanu Kapitālsabiedrības valdes vai locekļa amatā, pamatojoties uz kandidātu
izvērtēšanas rezultātiem.
6. Komisija pretendentu izvērtēšanas procesā ir tiesīga pieprasīt no valsts vai pašvaldības
institūcijām, kā arī pretendentiem informāciju, kas nepieciešama kandidātu izvērtēšanai.
Komisija ir tiesīga uzaicināt piedalīties Komisijas sēdēs kompetentus speciālistus ar
padomdevēja tiesībām.
7. Komisijas sēdes var notikt, ja tajās piedalās vairāk kā puse no komisijas locekļiem. Lēmumus
pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
4.

III. Atlases pamatkritēriji valdes vai padomes locekļiem
Par valdes vai padomes locekļa kandidātu var būt persona:
8.1. kurai ir augstākā izglītība;
8.2. kura nav bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas
vai noņemšanas;
8.3. kurai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas
tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;
8.4. kuru tiesa nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku.
9. Valdes vai padomes locekļu kandidātu nominēšanai nosaka vismaz šādus nominēšanas
pamatkritērijus.
9.1. atbilstoša izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetences kopumu, lai
profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus Kapitālsabiedrībā;
9.2. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu
valdes vai padomes locekļa uzdevumus Kapitālsabiedrībā;
9.3. pretendents pārvalda valsts valodu valdes vai padomes locekļa uzdevumu profesionālajai
izpildei nepieciešamajā apmērā;
9.4. citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences atbilstoši konkrētās
Kapitālsabiedrības darbības jomai.
8.

IV. Nominēšanas kārtība
10. Pretendentu atlasi veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām, to izsludinot Pašvaldības mājas
lapā, norādot pretendenta atlases prasības, iesniedzamos dokumentus un pieteikšanās
termiņus.
11. Termiņš nepieciešamo dokumentu iesniegšanai dalībai atlases procesā nevar būt īsāks par 10
dienām no sludinājuma publicēšanas brīža Pašvaldības mājas lapā.
12. Pretendentu atlases procesu var organizēt vairākās kārtās, kas ietver sākotnējo pārbaudi
atbilstoši pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, un pretendentu kompetenču izvērtējumu
– interviju, lai pārbaudītu amatam nepieciešamās zināšanas un prasmes.
13. Komisija pretendentu valsts vai padomes locekļa amatam nominē, pamatojoties uz
pretendentu izvērtējumu atbilstoši noteiktajām pretendentu atlases prasībām un kritērijiem.
14. Komisijas veiktais pretendentu atlases process tiek protokolēts. Protokolu paraksta visi
komisijas locekļi.
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15. Ja neviens pretendents, atbilstoši vērtējumam, pilnībā neatbilst amatam izvirzītajām
prasībām un kritērijiem, Komisija pieņem lēmumu par kandidātu nominēšanas procesa
pārtraukšanu un par to informē Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
16. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Noteikumu 15.punktā minētajā gadījumā ir
tiesīgs ierosināt atkārtotu kandidāta nominēšanas procesu.
17. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt
Komisijas izvirzīto kandidātu, vienlaikus rosinot atkārtotu atlases procedūru, ja:
17.1.
tam rodas pamatotas šaubas par nominētā kandidāta atbilstību šo noteikumu III
nodaļā minētajām prasībām;
17.2.
tā rīcībā ir cita informācija, kas Komerclikuma izpratnē ir uzskatāma par svarīgu
iemeslu valdes locekļa atsaukšanai no amata.
V.Kandidātu nominēšanas procesa atklātība
18. Komisija nodrošina uzaicinājuma valdes un padomes locekļu kandidātiem un šo noteikumu
5.1.punktā minēto kritēriju publicēšanu Pašvaldības mājas lapā.

Domes priekšsēdētājs

Kārlis Sedvalds

