
SIA “LDZ Cargo” padomes locekļa kandidātu  
vērtēšanas kritēriji. 

 Amats: SIA "LDz Cargo" Padomes loceklis stratēģijas, 
biznesa attīstības un pārmaiņu vadības jomā 

K
ā
rt

a
 

Atbilstība/ 
Vērtējuma 
intervāls 

1. Apliecinājuma pārbaude 1. atbilst/ 
neatbilst 

2. Valodu prasme   

 Valsts valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis, norādīts CV, 
ja izglītība nav iegūta latviešu valodā ) 

1 atbilst/ 
neatbilst 

 Angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis, norādīts CV) 1 atbilst/ 
neatbilst 

 Krievu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis, norādīts CV) 1 atbilst/ 
neatbilst 

3. Darba pieredze 1. atbilst/ 
neatbilst 

4. Izglītība 1. atbilst/ 
neatbilst 

5. Profilam specifiskā darba pieredze  Kopā max 30 
punkti 

 Pieredze padomes darbā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā 2. 0-10 

 Pieredze valdes darbā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā    2. 0-10 

 Pieredze vadošā amatā biznesa attīstībā, stratēģijas 
izstrādē, īstenošanā un izpildes uzraudzībā 

2. 0-5 

 Pieredze un zināšanas par valsts kapitālsabiedrību darbību 
un to pārvaldi, normatīvo aktu izstrādi, pielietošanu un 
interpretāciju transporta/ loģistikas nozarē   

2. 0-5 

6. Vadības kompetences  Kopā max 25 
punkti 

 Orientācija uz rezultātu sasniegšanu 2. 0-10 

 Lēmumu pieņemšana un atbildība 2. 0-10 

 Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana 2. 0-5 

7. Motivācija un profilam specifisko zināšanu novērtējums  Kopā max 25 
punkti 

 Motivācija 3. 0-5 

 Pieredze un izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar 
kapitālsabiedrības darbību, korporatīvo pārvaldību, 
uzraudzību, uzņēmumu un komandas vadību, biznesa ētiku 
un pārmaiņu vadību  

3. 0-10 

 Zināšanas un izpratne par transporta/ loģistikas jomas 
izaicinājumiem 

3. 0-10 

8. Prezentācijas un argumentācijas prasmes  Kopā max 20 
punkti 

 Prezentācijas saturiskais novērtējums 3. 0-10 

 Argumentācijas prasmes (diskusijas veidošana ar komisiju) 3. 0-10 

 

 Amats: SIA "LDz Cargo" Padomes loceklis transporta, 
loģistikas un klientu attiecību pārvaldības jomām K ā

rt

a
 Atbilstība/ 

Vērtējuma intervāls 

1. Apliecinājuma pārbaude 1. atbilst/neatbilst 

2. Valodu prasme   

 Valsts valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis, norādīts CV, 
ja izglītība nav iegūta latviešu valodā ) 

1 atbilst/neatbilst 

 Angļu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis, norādīts CV) 1 atbilst/neatbilst 

 Krievu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis, norādīts CV) 1 atbilst/neatbilst 

3. Darba pieredze 1. atbilst/neatbilst 

4. Izglītība 1. atbilst/neatbilst 

5. Profilam specifiskā darba pieredze  Kopā max 30 punkti 

 Pieredze padomes darbā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā 2. 0-6 



 Pieredze valdes darbā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā    2. 0-6 

 Pieredze vadošā amatā transporta un/vai loģistikas jomā 2. 0-6 

 Pieredze vadošā amatā klientu attiecību un servisa vadībā 2. 0-6 

 Pieredze un zināšanas par valsts kapitālsabiedrību darbību 
un to pārvaldi, normatīvo aktu izstrādi, pielietošanu un 
interpretāciju transporta/ loģistikas nozarē   

2. 0-6 

6. Vadības kompetences  Kopā max 25 punkti 

 Orientācija uz rezultātu sasniegšanu 2. 0-10 

 Lēmumu pieņemšana un atbildība 2. 0-10 

 Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana 2. 0-5 

7. Motivācija un profilam specifisko zināšanu novērtējums  Kopā max 25 punkti 

 Motivācija 3. 0-5 

 Pieredze un izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar 
kapitālsabiedrības darbību, korporatīvo pārvaldību, 
uzraudzību, uzņēmumu un komandas vadību, biznesa ētiku 
un pārmaiņu vadību  

3. 0-10 

 Zināšanas un izpratne par transporta/ loģistikas jomas 
izaicinājumiem 

3. 0-10 

8. Prezentācijas un argumentācijas prasmes  Kopā max 20 punkti 

 Prezentācijas saturiskais novērtējums 3. 0-10 

 Argumentācijas prasmes (diskusijas veidošana ar komisiju) 3. 0-10 

 


