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sēdes lēmumu protokols (Nr.18, 4.§)
Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 10.oktobra noteikumi
“Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās
Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus”
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Ludzas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteikumi “Kārtība, kādā nominē
kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā
dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
nominē un veic kandidātu atlasi valdes locekļa amatam kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai
kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt valdes locekļa nominēšanas procesa atbilstību korporatīvās
pārvaldības labās prakses principiem un atklātu, godīgu un profesionālu valdes locekļu atlasi,
kas veicina profesionālas un kompetentas pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas
izveidi.
3. Kandidātu valdes locekļa amatam atlasei organizē atklātu valdes locekļu kandidātu atlases
procedūru (turpmāk – Nominācija).
4. Noteikumus nepiemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 37.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.
5. Šo Noteikumu 4.punktā minētajā gadījumā Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis
nodrošina, ka valdes locekļa kandidāti atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā minētajām prasībām, ievērojot Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos ierobežojumus.
6. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis organizē savlaicīgu valdes locekļu kandidātu
atlases procesu uzsākšanu un nodrošina pretendentu atlases procesa atbilstību šo Noteikumu
un citu normatīvo aktu prasībām.
II. Atlases pamatkritēriji valdes locekļiem
7. Papildus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un
Komerclikumā noteiktajām prasībām valdes locekļu kandidātu atlasei piemēro šādus atlases
pamatkritērijus:
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7.1. atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina
nepieciešamo
zināšanu
un
kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā
kapitālsabiedrībā;
7.2. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo prasmju un iemaņu kopumu, lai
profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;
7.3. valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu
profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
7.4. citas būtiskas profesionālās iemaņas un kompetences (ja tādas nepieciešamas)
atbilstoši konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai.
8. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā ietverto prasību par valsts valodas pārvaldīšanu piemēro
tiktāl, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
III. Nominācijas komisija
9. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis valdes locekļu kandidātu novērtēšanai ar
atsevišķu rīkojumu izveido Nominācijas komisiju vismaz 3 (trīs) locekļu sastāvā.
10. Nepieciešamības gadījumā darbam Nominācijas komisijā piesaista neatkarīgus ekspertus
un/vai novērotāju ar padomdevēja tiesībām.
11. Nominācijas komisija:
11.1. ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 37.panta otrajā daļā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus,
atbilstoši konkrētās kapitālsabiedrības darbības jomai nosaka valdes locekļu kandidātu atlasei
izvirzāmos atlases kritērijus. Nominācijas komisija nodrošina, ka valdes locekļu kandidātu
atlasei izvirzītie atlases kritēriji ir samērīgi;
11.2. nosaka valdes locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu un kārtību;
11.3. nosaka valdes locekļu kandidātu atbilstības novērtēšanas kārtību;
11.4. novērtē valdes locekļu kandidātu atbilstību un iesniedz priekšlikumu pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvim par ieteicamo valdes locekļa kandidātu ievēlēšanai valdes
locekļa amatā.
12. Nominācijas komisijas priekšsēdētājs sasauc Nominācijas komisijas sēdes, nosakot to
norises vietu un laiku, kā arī vada nominācijas komisijas sēdes.
13. Nominācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas
Nominācijas komisijas locekļu.
14. Nominācijas komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja
balsis sadalās vienādās daļās, noteicošā ir Nominācijas komisijas priekšsēdētāja balss.
15. Nominācijas komisijas sēdes tiek protokolētas, un Nominācijas komisijas sēžu protokolus
paraksta visi klātesošie Nominācijas komisijas locekļi.
16. Nominācijas komisijas darbu tehniski nodrošina, tai skaitā informācijas par sēžu
sasaukšanu nosūtīšanas Nominācijas komisijas locekļiem, Nominācijas izsludināšana,
Nominācijas komisijas sēžu protokolēšana, informācijas par Nominācijas rezultātiem u.tml.,
Ludzas novada pašvaldības Administratīvā nodaļa.
17. Nominācijas komisijas dokumenti glabājas Ludzas novada pašvaldības lietvedībā.
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IV. Valdes locekļu kandidātu izvērtēšana nominācijas komisijā
18. Pirms valdes locekļu kandidātu vērtēšanas uzsākšanas Nominācijas komisijas locekļi un
neatkarīgi eksperti un/vai novērotāji ar padomdevēja tiesībām (ja tādi piedalās) paraksta
apliecinājumu, norādot, ka:
18.1. nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka Nominācijas komisijas loceklis,
eksperts vai novērotājs jebkādā veidā ir ieinteresēts konkrētā kandidāta izvēlē;
18.2. nepārstāv konkrētā kandidāta intereses un nav konkrētā kandidāta pašreizējais
vai bijušais tiešais vadītājs vai tiešais padotais (pēdējos 24 mēnešus);
18.3. nav konkrētā kandidāta radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai
svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru kandidātam ir kopīga
saimniecība;
18.4. lēmumu pieņemšana vai piedalīšanās lēmumu pieņemšanā neietekmēs
Nominācijas komisijas locekļa, eksperta vai novērotāja, viņa radinieku vai darījuma partneru
personiskās vai mantiskās intereses;
18.5. kandidātu vērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiks nodota
vai izpausta trešajām personām, kā arī netiks veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar
normatīvajos tiesību aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.
19. Nominācijas komisija ir tiesīga īstenot kandidātu novērtēšanas procesu vairākās kārtās,
ietverot sākotnējo pārbaudi, lai pārliecinātos par kandidātu atbilstību pamatprasībām, un
kompetenču un profesionālās pieredzes novērtēšanu, nepieciešamības gadījumā aicinot
kandidātus uz interviju.
20. Nominācijas komisija lēmumu par kandidāta nominēšanu attiecīgajam amatam pieņem,
pamatojoties uz kandidātu vērtējumu un paziņo to kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
21. Ja neviens kandidāts atbilstoši Nominācijas komisijas vērtējumam neatbilst amatam
izvirzītajām prasībām, Nominācijas komisija pieņem lēmumu par kandidātu novērtēšanas
procesa pārtraukšanu un par to informē pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Šādā
gadījumā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir tiesīgs ierosināt atkārtotu atlases
procedūru.
22. Pamatojoties uz Nominācijas komisijas sēdes lēmumu par kandidāta nominēšanu valdes
locekļa amatam, kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrības lemj par
attiecīgā kandidāta iecelšanu valdes locekļa amatā.
23. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir tiesības, pamatoti argumentējot, noraidīt
Nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu un rosināt atkārtotu atlases procedūru, ja:
23.1. tam rodas pamatotas šaubas par izvirzītā kandidāta atbilstību;
23.2. tā rīcībā ir cita informācija par kandidāta iepriekšējo darbību, kas ir uzskatāma
par svarīgu iemeslu valdes locekļa atsaukšanai no amata.
V. Informācijas atklātības prasības
24. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nodrošina valdes locekļa nominācijas procesa
atklātumu un nepieciešamās informācijas par valdes locekļa nominācijas procesa norisi
publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
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