Informācija par nominācijas procesu
uz valdes locekļa amatu valsts akciju sabiedrībā “Valsts nekustamie
īpašumi” un pieņemto lēmumu
Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) valdes locekļa
nominācijas process organizēts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.20
(07.01.2020) “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās,
kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” noteiktajai
kārtībai.
Ar VNĪ padomes sēdē 15.07.2021. pieņemto protokollēmums Nr.PPL-21/11-6
(grozījumi ārkārtas padomes 15.10.2021. sēdes protokols Nr. AP-21/2, Pārresoru
koordinācijas centra 22.10.2021. vēstule Nr. 1.2-4.1/28 par nominācijas komisijas
locekļa maiņu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes locekļa atlases procesā)
apstiprinātā nominācijas komisija veica kandidātu atlases procesu uz VNĪ valdes
locekļa amatu.
Nominācijas komisijas vadītājs VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk - VNĪ)
padomes priekšsēdētājs Jānis Garisons.
Nominācijas komisijas locekļi:
VNĪ padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Braunfelde;
VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs;
Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante Ilze
Nežberte;
AS “SEB atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētāja, SIA “Rīgas ūdens” padomes
locekle Dace Ljusa;
VNĪ padomes locekle Jolanta Plūme.
VNĪ valdes locekļa amata kandidātiem bija noteiktas šādas prasības:
1) akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no jomām:
ekonomika, uzņēmējdarbība, vadības zinātnes, finanses, tiesību zinātnes vai
inženierzinātnes;
2) valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā
apjomā (C1 vai augstākā līmenī);
3) angļu valodas prasme B2 vai augstākā līmenī atbilstoši Europass valodu pases
pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase;
4) darba pieredze vismaz 3 gadi (iegūta pēdējos 10 gados) valdes loceklim līdzvērtīgā
vadošā amatā vidējā vai lielā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē, kas nodrošina
kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa
pienākumus;
5) zināšanas par korporatīvās pārvaldības principiem.
Kandidātiem tika vērtētas šādas kompetences:
1) pārmaiņu vadīšana (īpaši krīzes situācijās) – būtiska kompetence;
2) orientācija uz rezultātu – būtiska kompetence;
3) lēmumu pieņemšana un atbildība;
4) stratēģiskā plānošana;
5) pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.
Konkursā uz valdes locekļa amatu saņemti 64 pieteikumi.
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Nominācijas komisija kandidātu atbilstību vērtēja atbilstoši apstiprinātajai atlases
procedūrai un kritērijiem:
1) Konkursa pirmā kārta: kandidāta atbilstība noteiktajām pamatprasībām
(formālajām un normatīvo aktu), kandidāta valodu zināšanas, izglītība un
vadības pieredze.
Nominācijas komisija otrajai konkursa kārtai izvirzīja 12 kandidātus.
2) Konkursa otrā kārta (daļēji strukturēta intervija): vērtētas kandidāta zināšanas
un pieredze: korporatīvās pārvaldības jomā, lielu projektu vadībā, publisko
iepirkumu procesā, kā arī finanšu pārvaldībā un sadarbībā ar medijiem.
Nominācijas komisija trešajai konkursa kārtai izvirzīja 8 kandidātus.
3) Konkursa trešā kārta (darba intervija): vērtēta izpratne par VNĪ darbības jomu,
nekustamo īpašumu attīstības un pārvaldīšanas jomu; zināšanas par nekustamo
īpašumu pārvaldīšanu un attīstīšanu; izpratne par valsts kapitālsabiedrību
pārvaldi, to darbību un biznesa ētiku; kandidāta sagatavotais un iesniegtais
redzējums par tēmu “VNĪ attīstības projektu pārvaldība, lai veidotu viedu vidi
sabiedrībai un mūsdienīgai valsts pārvaldei”, prezentācijas prasmes.
Nominācijas komisija ceturtajai konkursa kārtai izvirzīja 4 kandidātus.
4) Konkursa ceturtā kārta – vadības kompetenču novērtēšana, veica SIA Fontes
speciālisti. Izmantotās metodes: motivācijas un kompetenču intervija,
psihometriskais personības tests, analītiskie spēju testi, lomu spēle, analītiskais
biznesa simulācijas uzdevums.
5) Nominācijas komisija vērtēja kandidātu reputācijas riskus.
6) Nominācijas komisija 2021.gada 13.novembra sēdē pieņēma lēmumu
rekomendēt divus kandidātus (prioritārā secībā) VNĪ padomei izvērtēšanai
ievēlēšanai valdes locekļa amatā.
Padome pieņem gala lēmumu par komisijas ieteikto kandidātu iecelšanu vai
noraidīšanu VNĪ valdes locekļa amatam.
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