
Informācija par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” padomes locekļu amatu 

kandidātu atlases procesa rezultātiem 

 

Atklāto konkursu uz akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”  (turpmāk – LVM) padomes 

locekļu amatiem organizēja Zemkopības ministrijas, kā LVM valsts kapitāla daļu turētājas, 

izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā: 

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

• Kaspars Cirsis – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Zemkopības ministrijas valsts 

sekretāra vietnieks; 

• Baiba Bāne – komisijas locekle – Finanšu ministrijas valsts sekretāre; 

• Aina Stašāne – komisijas locekle – Valsts meža dienesta ģenerāldirektore; 

• Edīte Meijere – komisijas locekle – Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta 

Personāla nodaļas vadītāja; 

• Jānis Endziņš – neatkarīgs eksperts – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes 

priekšsēdētājs; 

• Edgars Treibergs – neatkarīgs eksperts – Lauksaimniecības organizāciju sadarbības 

padomes valdes priekšsēdētājs. 

Atklāts konkurss uz LVM padomes locekļu amatiem tika izsludināts 2021. gada 30.  jūlijā 

Nodarbinātības valsts aģentūras, Zemkopības ministrijas un LVM mājaslapā, Pārresoru 

koordinācijas centra mājaslapā, kā arī citos sabiedrības plašsaziņas līdzekļos. Papildus potenciālos 

kandidātus pieteikuma iesniegšanai uzrunāja arī personāla atlases kompānija 

SIA "Pedersen & Partners" (turpmāk – personāla atlases kompānija). Kandidātu pieteikšanās 

termiņš bija līdz 27. augustam. 

 Konkursā tika meklēti padomes locekļi piecās jomās. Kopumā LVM padomes locekļu 

amatiem tika izskatīti 70 kandidātu iesniegtie 115 pieteikumi: 

1) ar kompetenci uzņēmumu un komandas vadībā – 43 pieteikumi; 

2) ar kompetenci meža apsaimniekošanas jomā – 11 pieteikumi; 

3) ar kompetenci vides aizsardzības un iesaistīto pušu vadības jomā – 17 pieteikumi; 

4) ar kompetenci informācijas tehnoloģiju un korporatīvās pārvaldības jomā – 23 

pieteikumi; 

5) ar kompetenci transporta un sakaru jomā – 21 pieteikums. 

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

process norisa attālināti, komisijas locekļiem sēdēs piedaloties, izmantojot videokonferences rīku. 

Nominācijas komisija visus LVM padomes locekļu amatu kandidātus novērtēja, balstoties uz 

nominācijas komisijas 2021. gada 29. jūlija sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem. 

 

LVM 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 

https://www.valstskapitals.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/vakances-kapitalsabiedribas/11771/aicinam-pieteikties-uz-as-latvijas-valsts-mezi-padomes-loceklu-amatiem/
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tiem pievienoto dokumentu apkopošanu veica personāla atlases kompānija. Nominācijas 

komisijas locekļi novērtēja visus kandidātus, pamatojoties uz viņu pieteikumā iesniegto 

informāciju, saskaņā ar nominācijas komisijas 2021. gada 29. jūlija sēdē apstiprināto Pretendentu 

vērtēšanas veidlapu un pēc vērtējumu apkopošanas, nominācijas komisija uz konkursa II. kārtu 

izvirzīja katra profila visvairāk punktus saņēmušos piecus līdz septiņus pretendentus, t.i. pa visām 

LVM padomes locekļu amatu jomām kopā 23 kandidāti, ņemot vērā arī pretendentu kandidēšanu 

vairākās jomās. 

Konkursa II. kārtā notika kandidātu vadības kompetenču padziļināta novērtēšana, valodas 

prasmju pārbaude un pieteikumā iesniegtās informācijas verificēšana, ko nodrošināja personāla 

atlases kompānija. Nominācijas komisija, saņemot personāla atlases kompānijas sagatavoto 

informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas intervijās iegūto informāciju, sniedza 

savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajam padomes 

locekļiem nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam. Pēc kandidātu vērtējumu apkopošanas 

par konkursa I. un II. kārtu, noslēdzošajai konkursa kārtai tika izvirzīti katra profila visvairāk 

punktus saņēmušie pretendenti, t.i. pa visām padomes locekļu amatu jomām kopā 15 kandidāti. 

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

par attiecīgās jomas LVM galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās 

prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Trešā 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. Par visiem konkursa III. kārtai izvirzītajiem kandidātiem tika ievāktas 

atsauksmes, ko veica personāla atlases kompānija. Apkopojot kandidātu vērtējumus konkursa 

trijās kārtās, kā arī ņemot vērā pretendentu kandidēšanu vairākās jomās, nominācijas komisija 

pieņēma lēmumu izvirzīt valsts kapitāla daļu turētājam pieciem LVM padomes locekļu amatiem 

atbilstošākos 9 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 (š.g. 29. oktobrī) un iesniegts priekšlikums LVM valsts kapitāla daļu turētāja 

pārstāvim. 


