SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
amatu sadalījums pa amatu grupām un atalgojuma intervāli
Grupa

Amatu
grupa

Atalgojuma intervāli
Galvenie amata pienākumi

Minimālā mēneša
darba alga
EUR (bruto)

Maksimālā mēneša
darba alga
EUR (bruto)

VI

Izpilddirektors

Plāno, organizē un vada Possessor darbu atbilstoši stratēģijai,
misijai un mērķiem, kontrolē darbu izpildi, nodrošina
komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm. Pārzina un kontrolē
Possessor darbības funkcionālās jomas. Analizē, novērtē un
plāno Possessor finanšu jomu un pārrauga finanšu mērķu
sasniegšanu. Pārrauga Possessor departamentu plānu izpildi.
Piedalās valdes sēdēs, darba grupu darbā.

3 900

4 900

V

Departamentu
vadītāji

Plāno, organizē, vada un koordinē departamenta darbu. Vada
padotībā esošos darbiniekus, atbild par departamenta
stratēģiskā mērķa sasniegšanu, piedalās departamenta un
Possessor budžeta plānošanā. Piedalās valdes sēdēs, darba
grupu un komisiju darbā departamenta kompetences jomās.

2 400

3 500

IV

Nodaļu
vadītāji,
vadītāju
vietnieki

Vada un koordinē nodaļas darbu un padotībā esošos
darbiniekus, kontrolē padotībā esošo darbinieku sagatavoto
dokumentu tiesiskuma pamatpārbaudi, vada atsevišķu
darbības jomu, plāno procesus sadarbībā ar citu departamentu
un nodaļu vadītājiem, patstāvīgi plāno, vada un koordinē
nodaļas kompetencē esošo funkciju veikšanu, vada nodaļas
darbiniekus un kontrolē viņu pienākumu izpildi.

1 800

2 400

III

Galvenie
speciālisti

Patstāvīgi organizē savu darbu. Savas kompetences ietvaros
sniedz atbalstu un informāciju citām Possessor
struktūrvienībām. Gatavo valdes lēmumu projektus, līgumu
projektus, ziņojumus, vēstules, un citus dokumentus, sazinās
ar citiem darījumu (projektu) partneriem veiksmīgai projekta
realizēšanai, t.sk. pieprasa un sniedz informāciju, ved
pārrunas.

1 500

2 000

II

Vecākie
speciālisti

Veic noteiktus uzdevumus patstāvīgi vai citu speciālistu
pārraudzībā. Sagatavo atbildes uz fizisko un juridisko
personu iesniegumiem par departamenta kompetencē
esošajiem jautājumiem, gatavo valdes lēmumu projektus,
atzinumus.

1 100

1 600

I

Speciālisti

Veic amata pienākumus tiešā vadītāja pārraudzībā. Gatavo
atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem par
departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem. Gatavo
valdes lēmumu projektus.

800

1 300

* Amata grupu un atalgojuma intervāli apstiprināti ar Possessor 2020.gada 5.marta valdes lēmumu Nr.26/184.

