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Informācija  

par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži”  

valdes locekļa kandidāta atlases procesu vakantā valdes locekļa amatam 
  

AS “Latvijas valsts meži” padome 2019. gada 5. jūnijā  pieņēma lēmumu Nr.19 (Protokols 

Nr.5/2019; 1. punkts)  izveidot nominācijas komisiju, lai nodrošinātu AS “Latvijas valsts meži” 

valdes locekļa kandidātu atlasi  un vērtēšanu vakantajam valdes locekļa amatam. 

 

Nominācijas komisija tika izveidota šādā sastāvā: 

 

Komisijas vadītāja: Irina Pilvere AS “Latvijas valsts meži” padomes locekle 

Komisijas loceklis: Uldis Biķis Latvijas Darba devēju konfederācijas 

viceprezidents 

Komisijas loceklis: Mārtiņš Gaigals AS “Latvijas valsts meži” padomes loceklis 

Komisijas locekle: Dzintra Gasūne Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību 

pārvaldības nodaļas vadītāja 

Komisijas loceklis: Kristaps Klauss Biedrības "Latvijas Kokrūpniecības 

federācija" izpilddirektors 

Komisijas loceklis: Elmārs Švēde AS “Latvijas valsts meži” padomes loceklis 

  

Kandidātiem tika izvirzītas šādas prasības: 

1. Pamatprasības: 

1.1. atbilstība Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

31. panta ceturtās daļas prasībām; 

1.2. atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

prasībām; 

1.3. atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām; 

1.4. valsts valodas prasme C līmeņa 1. pakāpē; 

1.5. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

1.6. vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredze valdes locekļa amatā laikposmā no 

2004. gada;  

1.7. vismaz triju gadu darba pieredze vadītāja amatā, laikposmā no 2004. gada, 

kapitālsabiedrībā, kurā nodarbināti vismaz 250 darbinieku; 

1.8. vismaz triju gadu darba pieredze vides, zemes dzīļu vai meža nozares jautājumos; 

1.9. vismaz triju gadu pieredze informācijas tehnoloģiju attīstības jomā, tās produktu un 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

2. Prasības: 

2.1. izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to regulējošajiem normatīviem aktiem, 

uzņēmējdarbības ētikas pārzināšana; 

2.2. spēja īstenot AS “Latvijas valsts meži” stratēģiju, pamatojoties uz AS “Latvijas valsts 

meži” vērtībām; 

2.3. zināšanas un prasmes stratēģiskajā plānošanā, lai motivētu kapitālsabiedrības mērķu 

sasniegšanu; 

2.4. svešvalodu (angļu un krievu) zināšanas nepieciešamajā apjomā valdes locekļa 

uzdevumu profesionālai izpildei; 

2.5. laba komunikācijas prasme; 

2.6. spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu;  
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2.7. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem; 

2.8. spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības; 

2.9. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas 

nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo. 

 

Pretendentam bija jāiesniedz šādi dokumenti: 

 

1) pieteikuma vēstule, norādot amatu, uz kuru pretendē, un kontaktinformāciju (pasta adresi, e-

pasta adresi, tālruņa numuru), kā arī parakstīts apliecinājums, ka: 

a) pretendents nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības 

dzēšanas vai noņemšanas; 

b) pretendentam nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību, vai 

citu profesionālo darbību; 

c) pretendents nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku; 

d) ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

7. panta 5.2 daļā noteiktos ierobežojumus, pretendents novērsīs iespējamās interešu 

konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā; 

e) pretendents atbilst likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām; 

f) pretendents piekrīt valsts amatpersonas statusam un tā noteiktajiem ierobežojumiem; 

g) nav iemesla pamatotām šaubām par pretendenta nevainojamu reputāciju; 

h) pretendents būs gatavs cienīt un ievērot AS “Latvijas valsts meži” vērtības; 

 

2) dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), izmantojot AS “Latvijas valsts 

meži” tīmekļvietnē (www.lvm.lv/vakances) pieejamu veidlapu, kurā iekļauts pašvērtējums 

par valodu zināšanām un norādīts uzņēmumu lielums, īss amata apraksts un vadītā kolektīva 

darbinieku skaits; 

 

3) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārvalstīs, jāpievieno 

Akadēmiskās informācijas centra lēmums par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta 

akadēmisko atzīšanu Latvijā) un – ja ir attiecīgie dokumenti – svešvalodu prasmes 

apliecinošu dokumentu kopijas; 

 

4) valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz pretendenti, kam latviešu 

valoda nav dzimtā valoda); 

 

5) paša sagatavots AS “Latvijas valsts meži” attīstības iespēju redzējums ne vairāk kā 1000 

vārdu apjomā, sniedzot ieskatu šādos jautājumos: 

a) kāda ir AS “Latvijas valsts meži” nozīme kopējā Latvijas tautsaimniecības attīstībā; 

b) kā, izmantojot inovācijas un mūsdienu tehnoloģiju iespējas, nodrošināt efektīvu meža 

apsaimniekošanu un pārējo saimniecisko darbību; 

c) kādi varētu būt AS “Latvijas valsts meži” inovatīvi, īpaši informācijas komunikācijas 

tehnoloģijās balstīti, produkti un pakalpojumi Latvijas un eksporta tirgos, un kādi 

priekšnoteikumi nepieciešami to attīstībai; 

 

6) informācija par esošajiem amatiem, kurus pretendents atbilstoši likumam “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” vēlas savienot ar darbu AS “Latvijas valsts 

meži” valdes locekļa amatā; 

 

7) pēc paša izvēles citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi, un 

rekomendācijas. 

https://likumi.lv/ta/id/41058#p9
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Atklāts konkurss uz AS “Latvijas valsts meži” valdes locekļa amatu tika izsludināts izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”, Zemkopības ministrijas, AS “Latvijas valsts meži”, Pārresoru 

koordinācijas centra mājaslapās, interneta vietnē LinkedIn un Baltijas korporatīvās pārvaldības 

institūta sociālo tīklu portālā ar pretendentu pieteikšanās termiņu – 2019. gada 9. jūlijs. 

 

Tika apstiprināti šādi vērtēšanas kritēriji: 

 

1. Izglītība: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – (pie vienāda 

vērtējuma priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu).    

2. Latviešu valodas zināšanas C1 līmenī vai latviešu valoda ir dzimtā valoda.   

3.  Pieredze (kopā – 20 %):    

3.1. vismaz 5 gadu profesionālā darba pieredze valdes locekļa amatā no 2004. gada 

(vērtība – 5 %);    

3.2. vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā no 2004. gada kapitālsabiedrībā, kurā 

nodarbināti vismaz 250 darbinieki (vērtība – 5 %);    

3.3. vismaz 3 gadu darba pieredze vides, zemes dzīļu vai meža nozares jomā (vērtība – 

5 %);    

3.4. vismaz 3 gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju attīstības jomā, tās 

produktu un pakalpojumu sniegšanā (vērtība – 5 %).   

4. Profesionālās zināšanas (kopā – 53 %):    

4.1 akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" attīstības iespēju redzējums (vērtība – 18 

%) tiek vērtēts no kandidāta iesniegtā  paša sagatavotā rakstu darba un tā 

prezentācijas;   

4.2. izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, biznesa ētikas pārzināšana (vērtība – 20 %);   

4.3. zināšanas un prasmes stratēģiskā plānošanā (vērtība – 15 %).  

5. Svešvalodas (angļu un krievu) zināšanas (kopā – 12 %):    

5.1. angļu valodas zināšanas (vērtība – 8 %);    

5.1. krievu valodas zināšanas (vērtība – 4 %).    

6. Kompetences (kopā – 15 %):    

6.1. komunikācijas prasmes (vērtība – 6 %);    

6.2. spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu (vērtība – 3 %); 

6.3. lēmumu pieņemšana un atbildība par tiem (vērtība – 3 %); 

6.4. spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības (vērtība – 3 %). 

 

Konkursā tika saņemti deviņi pieteikumi.   

 

Kandidāti uz AS “Latvijas valsts meži” valdes locekļa amatu tika vērtēti trīs kārtās. 

 

Atlases pirmajā kārtā (sākotnējā pārbaudē) nominācijas komisija pēc pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām izskatīja kandidātu iesniegtos dokumentus un pārbaudīja, vai ir iesniegti 

sludinājumā minētie dokumenti un apliecinājumi. Pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem 

dokumentiem, komisija vērtēja atbilstību konkursā noteiktajām prasībām. Pēc konkursa pirmās 

kārtas nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt divus 

kandidātus.  

 

Otrajā kārtā tika vērtēta kandidātu profesionālā pieredze un iesniegtais AS “Latvijas valsts 

meži” attīstības redzējums, uz nākamo – trešo – vērtēšanas kārtu tika virzīti divi kandidāti. 

 



4 

 

Trešajā kārtā (daļēji strukturētā klātienes intervijā) nominācijas komisija uzklausīja kandidātu 

mutisku prezentāciju par AS “Latvijas valsts meži” attīstības redzējumu un atbildes uz 

uzdotajiem jautājumiem. 

 

Nominācijas komisijas locekļi, uzdodot jautājumus par prezentācijā minēto, kā arī jautājumus 

par pretendenta pieredzi, zināšanām, kompetencēm, svešvalodu zināšanām un to atbilstību AS 

“Latvijas valsts meži” valdes locekļa amatam izvirzītajām prasībām, un atbilstoši komisijas 

apstiprinātajiem kandidāta vērtēšanas kritērijiem piešķīra katram kandidātam atbilstošu punktu 

skaitu.  

 

Visu komisijas locekļu individuālie vērtējumi tika apkopoti kopējā kandidātu atbilstības 

vērtēšanas veidlapā un izrēķināts vidējais aritmētiskais vērtējums. 

 

Nominācijas komisija 2019. gada 12. augusta sēdē nolēma: AS “Latvijas valsts meži” padomei 

izvērtēšanai valdes locekļa amatā virzīt divus pretendentus. 

 

AS “Latvijas valsts meži” padome 2019. gada 28. augustā pieņēma lēmumu par Jāņa Lapiņa 

ievēlēšanu AS “Latvijas valsts meži” valdes locekļa amatā no 02.09.2019.  

 


