
Informācija par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes locekļa amata kandidātu 

uz valdes locekļa finanšu vadības jomā  atlases procesa rezultātiem 

 

Atklāto konkursu  uz vakanto VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”  (turpmāk LAU)  valdes 

locekļa amatu organizēja ar  LAU  padomes   2020.gada 20.oktobra sēdes lēmumu Nr.3 

(Protokols Nr.13) izveidotā  nominācijas komisija  šādā sastāvā: 

•  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes priekšsēdētājs Uldis Reimanis -  

komisijas priekšsēdētājs 

• VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes loceklis Ivars Pāže  -  komisijas 

loceklis 

• VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes loceklis Normunds Narvaišs  -  

komisijas loceklis 

• Pārresoru koordinācijas centra  direktora vietnieks, Attīstības  uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis – komisijas loceklis 

• Latvijas Darba devēju konfederācijas  ģenerāldirektore Līga Meņģelsone – 

komisijas locekle. 

Nominācijas procesa nodrošināšanai tika piesaistīts  personāla atlases  konsultants Inga 

Bratēna. 

Atklāts konkurss uz LAU vakantajām divām valdes locekļa amatu vietām  tika izsludināts  

2020.gada 11.novembrī LAU, Satiksmes ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā.  

Konkursā tika  meklēti valdes locekļa amata kandidāti finanšu vadības un komercdarbības 

vadības jomā. Konkurss uz valdes locekļa amatu komercdarbības vadības jomā vēl nav 

noslēdzies. 

Kopumā uz vakanto valdes locekļa amata vietu finanšu vadības jomā pieteikumus iesniedza   

13 kandidāti. 

Kandidāti valdes locekļa  finanšu vadības jomā amatam tika vērtēti 3 (trīs) kārtās un 

nominācijas komisija tos novērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas 2020.gada 9.novembra 

sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.  

Konkursa pirmajā kārtā, nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām 

prasībām (izglītība, darba pieredze), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. 

Veicot  kandidātu novērtējumu, nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja  5 

kandidātus, kuri saņēma lielāko punktu skaitu. 

Konkursa otrajā kārtā daļēji strukturētā intervijā,  nominācijas komisija veica kandidātu 

analītisko, biznesa un stratēģiskās domāšanas spēju un kandidāta komandas vadītprasmes spēju 

izvērtēšanu, kā arī  izvērtēja  kandidātu darba un profesionālo pieredzi, spējas, prasmes, 

zināšanas, piemērotību un motivāciju saskaņā ar nominācijas komisijas  izvirzītajiem kritērijiem. 

Intervijas laikā komisija izvērtēja kandidātu svešvalodu zināšanas. Tāpat kandidāti prezentācijas 

veidā sniedza nominācijas komisijai  savu redzējumu par  LAU attīstības virzieniem tuvākajos 3-

5 gados,  izaicinājumiem un iespējām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus 

to īstenošanai, kā arī sniedza atbildes uz nominācijas komisijas jautājumiem.   Nominācijas 
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komisija, pamatojoties  uz veikto kandidātu novērtējumu,  uz konkursa trešo kārtu izvirzīja 3 

kandidātus, kuri saņēma lielāko punktu skaitu. 

Konkursa  trešajā kārtā notika kandidātu padziļināta vadības kompetenču novērtēšana, kuru 

nodrošināja personāla atlases konsultants. Konkursa trešajā kārtā personāla atlases konsultants 

veica kandidātu kompetenču novērtēšanu. Nominācijas komisija, ievērojot piesaistītā personāla 

atlases konsultanta vērtējuma rezultātus,   novērtēja kandidātu kompetences.  

Komisija konkursa rezultātā  padomei izvirzīja 2 kandidātus, kuri  trīs kārtu kopsummā  

saņēma lielāko punktu skaitu uz valdes locekļa finanšu vadības jomā amata vietu.  

 

Apkopojot  konkursa trīs kārtu  kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma 

lēmumu  ieteikt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomei virzīt  prioritārā secībā no iegūtā 

lielākā  punktu skaita divus kandidātus,  kā prioritāro nosakot kandidātu, kurš ieguvis kopsummā 

lielāko  punktu skaitu visās atlases kārtās. 

 

Nominācijas komisija atlases procesā uz valdes locekļa finanšu vadības jomā amata vietu 

beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem uz attiecīgo 

amatu vietu un iesniegts priekšlikums LAU padomei.  

LAU nominācijas komisija 2020. gada 9. novembra sēdē apstiprināja LAU valdes locekļa 

amatu finanšu vadības jomā vērtēšanas kritērijus. Konkurss uz LAU valdes locekļa amatu 

komercdarbības vadības jomā izsludinājums 2020. gada 11. novembrī publicēts LAU, Satiksmes 

ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. 

Konkursā tika meklēts LAU valdes locekļa amata kandidāts komercdarbības vadības jomā. 

LAU nominācijas komisija 2021. gada 13. aprīlī pieņēma lēmumu „Par atlases rezultātiem 

uz valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes locekļa komercdarbības vadības 

jomā vietu” (protokols Nr. 14 3. lēmums). 

Komisija konkursa rezultātā  padomei izvirzīja 2 kandidātus, kuri saņēma lielāko punktu 

skaitu uz valdes locekļa finanšu vadības jomā amata vietu.  

Apkopojot  konkursa kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu  ieteikt 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomei virzīt  prioritārā secībā no iegūtā lielākā  punktu 

skaita divus kandidātus,  kā prioritāro nosakot kandidātu, kurš ieguvis kopsummā lielāko  punktu 

skaitu visās atlases kārtās. 

 

 


