Informācija par valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa
kandidātu atlases procesu vakantā valdes locekļa amatam
Zemkopības ministrija ar 2018. gada 19. septembra rīkojumu Nr. 105 izveidoja
nominācijas komisiju, lai nodrošinātu VSIA “Meliorprojekts” (turpmāk –
Meliorprojekts) valdes locekļa kandidātu atlasi vakantajam valdes locekļa amatam,
šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs –

Jānis Šnore, Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM)
Valsts sekretāra vietnieks,

komisijas priekšsēdētāja Pēteris Lībietis, ZM Budžeta un finanšu departamenta
vietnieks –
Valsts īpašuma nodaļas vadītājs,
komisijas locekļi:

Ilze Puķīte, Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante,
Valdis Pētersons, ZM Meža departamenta Zemes
pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks,
Ritvars Sudārs, neatkarīgs eksperts, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Vides un
ūdenssaimniecības katedras vadītājs, profesors,
Romualds Dovgjallo, neatkarīgs eksperts, Latvijas
Melioratoru biedrības valdes priekšsēdētājs,
Ilze Puķīte, Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante,
novērotājs, ar padomdevēja Edīte Meijere, ZM Juridiskā departamenta Personāla
tiesībām
nodaļas vadītāja.

Kandidātiem tika izvirzītas šādas prasības1:
Valodu zināšanas:
-

valsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā – C
līmeņa 1.pakāpe;
pārvalda vismaz vienu svešvalodu valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei
nepieciešamā apjomā (vēlams angļu).

Izglītība: Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams inženieris –
hidrotehniķis). Doktora grāds inženierzinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību.

Pieredze:
-

pēdējo 5 gadu profesionālā pieredze meliorācijas un hidrotehnisko būvju projektēšanā, ko
apliecina profesionālie prakses sertifikāti;
vismaz 3 gadu pieredze inženierizpētes un būvprojektēšanas darbu vadīšanā;
vismaz 2 gadu pieredze vadītāja amatā (pakļautībā ne mazāk kā 5 cilvēki).

Kompetences:
1

stratēģiskās plānošanas prasme;
spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu;
spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības;

Apstiprinātas ar rīkojumu nr.105
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-

lēmumu pieņemšana un atbildība par tiem;
laba komunikācijas prasme;
izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību.

Pretendenta rakstveidā (nepārsniedzot datorraksta 4 lapaspuses, ne vairāk kā 1000 vārdu)
sagatavots redzējums par VSIA “Meliorprojekts” attīstību, tostarp sniedzot vērtējumu par
kapitālsabiedrības darbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmajā daļā
noteiktajiem kritērijiem.

Nominācijas komisijas 2018. gada 21. septembra (turpmāk – komisija) sēdē tika
nolemts:
- atklātu konkursu uz Valsts SIA “Meliorprojekts” valdes locekļa amatu
izsludināt izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā,
Zemkopības ministrijas mājas lapā, Valsts SIA “Meliorprojekts” mājas lapā, Latvijas
Meliorācijas biedrības mājas lapā, Pārresoru koordinācijas centra mājas lapā, kā arī
iesaistot Preses un sabiedrisko attiecību nodaļu, sagatavot preses relīzi par šo amata
konkursu.
- Pretendentu pieteikšanās termiņš tika noteikts – 2018. gada 10. oktobris.
- tika apstiprināti šādi vērtēšanas kritēriji:
1. Izglītība
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams
inženieris – hidrotehniķis) – (pie vienāda vērtējuma priekšrocība
pretendentiem ar doktora grādu inženierzinātnes)
zemāka izglītība par otrā līmeņa profesionālo augstāko vai augstāko
akadēmisko izglītību
otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā
izglītība
2.Latviešu valodas zināšanas C1 līmenī vai latviešu valoda ir
dzimtā valoda
latviešu valodas zināšanu līmenis nav C1 līmenī vai latviešu valoda nav
dzimtā
latviešu valodu zina C1 līmenī vai latviešu valoda ir dzimtā valoda

Nav
Ir

Nav
Ir

2.Pieredze (kopā - 18 %)
2.1. pēdējo 5 gadu profesionālā pieredze meliorācijas un hidrotehnisko
būvju projektēšanā, ko apliecina profesionālie prakses sertifikāti (vērtība
- 6%)
pieredze līdz 5 gadiem
no 5 līdz 7 gadi
no 7 līdz 10 gadi
vairāk par 10 gadiem

Nav
4
5
6

2.2. vismaz 3 gadu pieredze inženierizpētes un būvprojektēšanas darbu
vadīšanā (vērtība - 6%)
pieredzes nav
no 3 gada līdz 5 gadi
no 5 līdz 7 gadi
vairāk par 7 gadiem

Nav
4
5
6
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2.3. vismaz 2 gadu pieredze vadītāja amatā (pakļautībā ne mazāk kā 5
cilvēki) (vērtība - 6%)
pieredzes nav
no 2 gada līdz 3 gadi
no 3 līdz 5 gadi
vairāk par 5 gadiem
3.Profesionālās zināšanas ( kopā - 55%)
3.1 zināšanas ilgtermiņa Valsts SIA "Meliorprojekts" plānošanā un
attīstībā (vērtība - 20) tiek vērtēts no kandidāta iesniegtā rakstu darba un
tā prezentācijas
uz visiem jautājumiem neatbild pēc būtības , nav izpratnes
uz visiem jautājumiem atbild ar daļēju izpratni
uz daļu jautājumu atbild nepilnīgi vai uz lielāko daļu jautājumu atbild pēc
būtības un ar izpratni
uz visiem jautājumiem atbild izsmeļoši un ar izpratni
3.2. izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību (vērtība - 20)
uz visiem jautājumiem neatbild pēc būtības, nav izpratnes par uzdoto
jautājumu
uz visiem jautājumiem atbild ar daļēju izpratni
uz visiem jautājumiem atbild nepilnīgi vai ar izpratni uz lielāko daļu
jautājumu
uz visiem jautājumiem atbild izsmeļoši un ar izpratni
3.3. zināšanas un prasmes stratēģiskā plānošanā (vērtība - 15)
uz visiem jautājumiem neatbild pēc būtības, nav izpratnes par uzdoto
jautājumu
uz visiem jautājumiem atbild ar daļēju izpratni
uz visiem jautājumiem atbild nepilnīgi vai ar izpratni uz lielāko daļu
jautājumu
uz visiem jautājumiem atbild izsmeļoši un ar izpratni
4. Svešvalodas (angļu, vācu vai krievu) zināšanas (kopā - 12%)
nav svešvalodas zināšanas

Nav
4
5
6
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0

spēj komunicēt svešvalodā sarunvalodas līmenī, vārdu krājums neatbilst
nozares specifikai

1-4

spēj komunicēt svešvalodā gan sarunvalodā, gan ar nozari saistītā jomā,
tomēr vārdu krājums tikai daļēji atbilst nozares specifikai

5-8

spēj brīvi komunicēt svešvalodā gan sarunvalodā, gan par nozari, plašs
vārdu krājums
5.Kompetences (kopā - 15%)
5.1. komunikācijas prasmes (vērtība 6)
nespēj prezentēt mutvārdu un vizuālo informāciju, neviedo komunikāciju ar
auditoriju
publiski uzstājas ar grūtībām, atbildes uz jautājumiem sniedz nepārliecinoši vai
nesniedz vispār
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8 - 12

0
1-2

prot kontaktēties ar auditoriju un pasniegt idejas publiski. Izvairās no emociju
izpausmēm, kas var negatīvi ietekmēt darba rezultātus. Spēj skaidri un saprotami
izklāstīt prezentējamās tēmas būtību

3-4

spēj atbilstoši izteikties un prezentēt mutvārdu informāciju, veido pozitīvu
attiecības ar auditoriju. Spēj saprotami izskaidrot sarežģītus jautājumus Spēj
sniegt argumentētas atbildes savas kompetences jomā.

5-6

5.2. spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu (vērtība
3)
kompetenci vērtē skalā no 0 - 3, kur 0 - jāpilnveido, 1 apmierinoši, 2 - labi, 3 - ļoti labi
Vēlme un spēja uzņemties līdera lomu, plānot un organizēt komandas
darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības
starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt kopējo
mērķu sasniegšanai.

0 -3

5.3. lēmumu pieņemšana un atbildība par tiem (vērtība 3)
kompetenci vērtē skalā no 0 - 3, kur 0 - jāpilnveido, 1 - apmierinoši, 2 labi, 3 - ļoti labi
Spēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un izmantojot dažādas
pieejas.

0 -3

5.4. spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības (vērtība 3)
kompetenci vērtē skalā no 0 - 3, kur 0 - jāpilnveido, 1 - apmierinoši, 2 labi, 3 - ļoti labi
Prasme plānot un nodrošināt organizācijas darbu tā, lai tiktu sasniegts
plānotais rezultāts

0 -3

Kandidāti uz Meliorprojekta valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās.
Atlases pirmajā kārtā (sākotnējā pārbaudē) komisija pēc pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām izskatīja kandidātu iesniegtos pieteikumus un pārbaudīja,
vai ir iesniegti sludinājumā minētie dokumenti un apliecinājumi. Pamatojoties uz
kandidāta iesniegtajiem dokumentiem, komisija vērtēja kandidātu atbilstību
noteiktajām prasībām. Kandidātu atlasē varēja piedalīties persona kura atbilst
Meliorprojekta valdes locekļa kandidātam izvirzītajām kompetenču un profesionālās
pieredzes prasībām.
Tika saņemti 2 pieteikumi. Pēc konkursa pirmās kārtas komisija pieņēma
lēmumu: uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt 1 kandidātu.
Atlases otrajā kārtā (klātienes intervijā) komisija uzklausīja kandidāta mutisku
prezentāciju “Kandidāta redzējums par VSIA “Meliorprojekts” attīstību”.
Komisijas locekļi, uzdodot jautājumus par prezentācijā minēto, kā arī
jautājumus par hidromelioratīvo būvniecību, projektēšanu, mērniecību, arhīva
organizāciju, kapitālsabiedrību darbību un stratēģisko plānošanu, guva pārliecību par
pretendenta zināšanu līmeni, kompetencēm un svešvalodu zināšanām un to atbilstību
Meliorprojekta valdes locekļa amatam izvirzītajām prasībām un atbilstoši komisijas
apstiprinātajiem kandidāta vērtēšanas kritērijiem piešķīra atbilstošo punktu skaitu.
Visu komisijas locekļu individuālie vērtējumi tika apkopoti kopējā kandidātu
atbilstības vērtēšanas veidlapā.
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Komisija 2018. gada 29. oktobra sēdē nolēma – ieteikt valsts SIA
“Meliorprojekts” kapitāldaļu turētāja pārstāvim apstiprināt VSIA “”Meliorprojekts”
valdes locekļa amatā Zigurdu Zēnu.
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ārkārtas dalībnieku sapulcē 2018. gada 9.
novembrī pieņēma lēmumu par komisijas ieteiktā kandidāta iecelšanu VSIA
“Meliorprojekts ” valdes locekļa amatā.
Informāciju sagatavoja: nominācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks P.Lībietis;
Peteris.Libietis@zm.gov.lv
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