
 

 

Curriculum Vitae                   

 

Personas dati: 

 Vārds, Uzvārds   Aleksandrs Sakovskis 

 

 Dzimšanas datums, vieta 11.03.1965.  Latvija 

 Personas kods   110365 - 10314 

 Pilsonība              Latvijas 

          Ģimenes stāvoklis                      Precējies 

 Tālrunis             +37129518272 

          E-pasts                                        aleksandrs.sakovskis@inbox.lv     

 Adrese     Ruses 24/1 - 5, Rīga,  LV-1029, 

 

Izglītība: 

 Latvijas Valsts  universitāte ( 1989), Ekonomikas fakultāte, Tautsaimniecības 

plānošanas specialitāte , kvalifikācija – ekonomists 

 Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Doktora studiju programma ”Reģionālā ekonomika 

un ekonomiskā politika” , 2.kursa doktorants  

 

 

Darba pieredze:  

12.2016   –    Jūrmalas namu pārvaldnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs  

12. 2014 – 11.2016 A/S “ Rīgas Centrāltirgus”  Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.  

Darba pienākumi:  Nekustāma īpašuma, Saimniecības un Autotransporta daļu vadīšana un 

uzraudzība, nodaļas budžeta sastādīšana un kontrole. 

11.2011 – 11.2014  -  11.Saemas deputāts, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 

Mājokļa jautājumu apakškomisijas priekšsēdētājs, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 

loceklis, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis 

11.2010 – 11. 2011 – 10.Saeimas deputāts, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās 

politikas komisijas loceklis, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas loceklis 

 

 



 

 

05.2010 – 11.2010 - pašvaldības uzņēmuma „Kurzemes namu apsaimniekotājs” valdes 

priekšsēdētājs. Uzņēmums nodarbojās ar pašvaldības dzīvojamo fondu apsaimniekošanu. 

Valde sastāvā bija tikai viens valdes loceklis – Valdes priekšsēdētājs. 

Darba pienākumi: tiešā uzņēmuma vadīšana, apsaimniekošanā bija vairāk kā 1000 

dzīvojamo māju, kopējais strādnieku un darbinieku skaits 860 cilv., tiešais apgrozījums 16 

mlj.lati.  

10. 2009 – 05.2010 - Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas direktora vietnieks.  

Darba pienākumi: kompetence – Izpilddirekcijas ekonomikas nodaļas un teritorijas 

labiekārtošanas nodaļas pārraudzība, direktora aizvietošana 

10.2007 -10. 2009 - Rīgas Kurzemes rajona izpilddirektora palīgs.  

Darba pienākumi: Labiekārtošanas darbu izpildes kvalitātes kontrole, rajona attīstības plāna 

izstrāde, ārejo sakaru uzturēšana, iepirkuma komisijas vadīšana. 

05.2004 – 10.2005 - pašvaldības uzņēmuma „Kurzemes namu apsaimniekotājs” valdes 

loceklis. Valdes sastāvā bija četri valdes locekļi.  

Darba pienākumi: finanšu sektora kontrole – pārraudzībā uzņēmuma grāmatvedība, 

uzņēmuma budžeta izstrāde un līdzekļu izlietošanas kontrole. 

1991. – 2004. g. – darbs privātajā sektorā, uzņēmējdarbība  

 

Papildu izglītība: 

 Kursi – “DISC: Effektīva  uzņēmuma vadīšana” – Rīgas Menedžeru skola (2001)  

Valodu zināšanas: 

 Krievu  - dzimtā valoda; 

 Latviešu -  otrā dzimtā valoda; 

 Angļu - brīvi. 

Citas prasmes: MS Office (lietotājs),  B  kategorijas autovadītāja apliecība. 

Intereses un hobiji:  sports,  teātris, ceļojumi. 

 

 

Aleksandrs Sakovskis 


