
 
Informācija par VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” padomes locekļu 

amatu kandidātu atlases procesa rezultātiem 
 

Atklāto konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” 

(turpmāk – LAU) padomes locekļu amatiem organizēja Satiksmes ministrijas, kā LAU 

valsts kapitāla daļu turētājas, izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā: 

• Pēteris Vilks – komisijas vadītājs – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;  

• Inguna Strautmane – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla 

daļu pārvaldības departamenta direktore;  

• Andris Bērziņš – komisijas loceklis, neatkarīgais eksperts – biedrības “Latvijas 

Ceļu būvētājs” valdes priekšsēdētājs;  

• Laura Keršule – komisijas locekle, neatkarīgā eksperte – sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Latvijas mobilais telefons” viceprezidente administratīvi 

juridiskajos jautājumos, valdes locekle;  

• Līga Meņģelsone – komisijas locekle, neatkarīgā eksperte - Latvijas Darba devēju 

konfederācijas ģenerāldirektore (nepieciešamības gadījumā aizvieto Ilona 

Kiukucāne - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece).  

 

Atklāts konkurss uz LAU padomes locekļu amatiem tika izsludināts 2021. gada 

24.  martā Nodarbinātības valsts aģentūras, Satiksmes ministrijas un LAU mājaslapā, 

Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, kā arī citos sabiedrības plašsaziņas līdzekļos. 

Papildus potenciālos kandidātus pieteikuma iesniegšanai uzrunāja arī personāla atlases 

kompānija SIA “Eiro Personāls”. Kandidātu pieteikšanās termiņš bija līdz 11. aprīlim. 

 Konkursā tika meklēti padomes locekļi trīs jomās. Kopumā LAU padomes locekļu 

amatiem tika izskatīti 33 kandidātu iesniegtie 53 pieteikumi: 

• ar kompetenci autoceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumu, iesaistīto pušu, 

uzņēmumu un komandas vadībā – 11 pieteikumi; 

• ar kompetenci finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējās kontroles 

sistēmas – 20 pieteikumi; 

• stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā – 22 

pieteikumi. 

Kandidāti uz LAU padomes locekļu amatiem tika vērtēti 3 (trīs)  kārtās, un viss 

nominācijas process norisa attālināti, komisijas locekļiem sēdēs piedaloties, izmantojot 

videokonferences rīku. Nominācijas komisija visus LAU padomes locekļu amatu 

kandidātus novērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas 2021. gada 24. marta sēdē 

apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem. 

 

LAU padomes locekļu atlases konkursa I. kārtā nominācijas komisija vērtēja 

kandidātu pieteikumu, atbilstību izvirzītajām prasībām (izglītība un darba pieredze), 

pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Visu kandidātu 

iesniegto pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu apkopošanu veica personāla 

atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”. Visi kandidāti tika novērtēti un pēc vērtējumu 

apkopošanas, nominācijas komisija uz konkursa II. kārtu izvirzīja katra profila visvairāk 

punktus saņēmušos piecus pretendentus. 

http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/vakances-kapitalsabiedribas/11753/aicinam-pieteikties-uz-vas-latvijas-autocelu-uzturetajs-padomes-loceklu-amatiem/


Kandidātiem, kuri tika izvirzīti uz konkursa II. kārtai, bija jāsagatavo stratēģiskais 

redzējums par attiecīgās jomas LAU galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot 

ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Otrā konkursa kārta 

notika, izmantojot daļēji strukturētu interviju, kuras laikā nominācijas komisija izvērtēja 

katra kandidāta zināšanas un atbilstību padomes locekļa amatam izvirzītajiem 

kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam. Intervijas laikā 

nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu iesniegtos stratēģiskos redzējumus. Pēc 

kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa I. un II. kārtu, noslēdzošajai konkursa 

kārtai tika izvirzīti katra profila visvairāk punktus saņēmušie trīs pretendenti. 

Konkursa III. kārtā notika kandidātu vadības kompetenču padziļināta novērtēšana, 

ko nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”. Nominācijas komisija, 

saņemot SIA “Eiro Personāls” informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas 

rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un 

apstiprinātajam padomes locekļiem nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam. 

Apkopojot kandidātu vērtējumus konkursa trijās kārtās, kā arī ņemot vērā 

pretendentu kandidēšanu vairākās jomās un pretendentu pretendēšanu atkarīga vai 

neatkarīga padomes locekļa amatiem, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt 

valsts kapitāla daļu turētājam trīs LAU padomes locekļu amatiem atbilstošākos 6 

kandidātus, norādot tos prioritārajā secībā attiecīgi konkrētajā jomā pēc visās atlases 

kārtās iegūto punktu kopsummas rezultāta. 

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par 

konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums LAU valsts kapitāla daļu turētāja 

pārstāvim, t.i. 2021. gada 28. maijā. 

 


