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PERSONAS DATI vārds/-i, uzvārds 
 

   

  Mobilā tālruņa numurs        

e-pasta adrese/-es  
 

  cita saziņas vietne, ja vēlaties 

 

  Pilsonība Lūdzu, norādiet pilsonību(-as)  

 

 
 

DARBA PIEREDZE   

  

Ja Jūsu darba pieredze ir ilgāka par 10 gadiem, lūdzu, sniedziet informāciju par darbu uzņēmumos ne mazāk kā  par pēdējiem desmit gadiem.  
Lūdzu, veidojiet atsevišķu sadaļu katrai darba pieredzei. Sāciet ar jaunākajiem datiem. 

 
 

Pieredze darbā ar projektiem ražošanas / enerģētikas / būvniecības uzņēmumos   
           
   Lūdzu, norādiet pieredzi raksturojošus projektus, t. sk. investīciju apjomu. 
 

IZGLĪTĪBA   

 
Lūdzu, veidojiet atsevišķu sadaļu katrai apgūtajai izglītības programmai. Sāciet ar jaunākajiem datiem. 

 

 

PRASMES   

 

Ierakstiet laika periodu (no - līdz) Amata nosaukums/-i 

Darba vietas nosaukums un atrašanās vieta (interneta vietnes adrese, ja pieejama) 

Galvenie darba pienākumi,  
darbinieku skaits uzņēmumā,  
apgrozījums (pēdējā gada laikā, kad Jūs strādājāt uzņēmumā), 
Jūsu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits,  
kādam vadības līmenim atskaitījāties par darba rezultātu,  
lēmumu pieņemšanas tiesību raksturojums. 
Galvenie sasniegumi. 
Cita, Jūsuprāt, nozīmīga informācija. 
 

  

Ierakstiet laika periodu (no - līdz) Augstāko izglītību apliecinošā dokumenta / piešķirtās kvalifikācijas 
nosaukums 

 

Norādiet izglītības iestādes nosaukumu (valsti, ja vēlaties)  

Gadījumos, ja studijas nav  pabeigtas (nav iegūts izglītības dokuments), to norādīt 
 

Lūdzu, pievienojiet iegūtās augstākās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas. 

Dzimtā valoda Lūdzu, norādiet: 

  

Citas valodas SAPRATNE  RUNĀŠANA  RAKSTĪŠANA  

Klausīšanās  Lasīšana  Dialogs  Monologs   

Angļu valoda Norādiet līmeni Norādiet līmeni Norādiet līmeni Norādiet līmeni Norādiet līmeni 
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PAPILDU INFORMĀCIJA   

Lūdzu, norādiet atbilstošo,  ja ir : 

 

 
 
  

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, un piekrītu, ka tā var tikt pārbaudīta. Tāpat piekrītu, ka VAS "Valsts nekustamie īpašumi" 
un SIA "Eiro Personāls" apstrādās manus personas datus un es piekrītu šādai apstrādei.  

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu vni@vni.lv (ja 
vēlaties, lai VAS "Valsts nekustamie īpašumi" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu eiropersonals@eiropersonals.lv (ja vēlaties, lai 
SIA "Eiro Personāls” pārtrauc Jūsu datu apstrādi). 
 
 
 
Vārds, uzvārds/ paraksts 
 
Datums 

 

      

  

 Līmeņi: A1/A2 Pamatlīmenis,  B1/B2 Vidējais līmenis, C1/C2 Augstākais līmenis 
Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei 

Citas prasmes Citas prasmes vai pieredze, ko vēlaties norādīt, lai apliecinātu Jūsu atbilstību amata kandidātam 
izvirzītajām prasībām  

 

Apliecinājumi atbilstībai amata 
kandidātiem izvirzītajiem 
īpašajiem nosacījumiem 

Ar šo apliecināt, ka: 

1. Atbilstat “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 
31. panta ceturtās daļas prasībām. 

 2. Piekrītat  valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem. 

3. Atbilstat likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām. 

4. Nav iemesla pamatotām šaubām par Jūsu nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas 
liecinātu par pretējo. 

5. Atbilstat likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām. 

6. Uzņematies atbildību par atbilstošas pielaides saņemšanu, ja tiekat apstiprināts/-a amatā, lai 
veiktu  ar pielaidi valsts noslēpumam saistītus pienākumus . 

Publikācijas 

Prezentācijas forumos, konferencēs  

Apbalvojumi 

Dalība biedrībās, organizācijās  

( izņemot reliģiskās, politiskās 
organizācijas) 

Nozīmīgi sertifikāti 

Cita informācija 

 
 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr

