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Profesionālā darba pieredze, izglītība, amati, pilnvaru termiņi 
1. Uzvārds:                    METLĀNS 

2. Vārds:                        AIGARS 

3. Izglītība:                    Augstākā 

Izgl ītības iest āde Mācību laiks (no/l īdz) Iegūtais gr āds vai kvalifik ācija 

Valsts Malnavas 
lauksaimniecības 

tehnikums 
1992.septembris-1996.jūnijs Mehānismu mehāniķis 

Rēzeknes augstskola 1996. septembris – 2000. jūnijs 
Bakalaura grāds vides zinātnēs,  
diploma Nr. 000914 

 

Rēzeknes augstskola 1996. septembris – 2000. jūnijs 
Vides aizsardzības inženieris– 
ekotehnologs, diploma Nr. 000891 

Latvijas 
Universitāte 

2000. septembris – 2002. jūnijs 
Dabas zinātņu maģistrs – vides zinātnē, 
diploma Nr.011774 

 

PAPILDUS IZGL ĪTĪBA:  

• Lundas Universitātes III EE un Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas sagatavota 
kursa apmācība 2001 - 2002.gads “ Ilgstpējīga attīstība un atkritumu saimniecība 
pašvaldībām” , sertifikāta Nr. 323; 

• 2002. gada 18.janvāris, Rēzeknē, Latgales reģiona attīstības aģentūras rīkotie kursi 
“Projekta cikla vad ība”. 

• 2003. gada 02. decembris – 2004. gada 02. marts – Valodu mācību centra rīkotie kursi    
“Business English”, sertifikāta Nr. 2004 – 2669; 

• 2004. gada 31. marts – 01. aprīlis, Rīgā, PIC Engineering Oyj (Somija) rīkotais 
seminārs “Financing and Evaluating Environmental Investments in the European 
Union Regional Policy”. 

• 2005.gada maijs, Rīgā, SIA “Baltic International Construction Patrnership”sadarbībā 
ar “European Construction ventures” Ltd rīkotais seminārs “Fidic starptautisko 
līgumu nosacījumi (1999)- teorija un praktiskais pielietojums”. 

• 2005.gada 20.maijs –21.05.2005. SIA “INFOSAB” kursi – ES Strukturālo fondu 
projektu vad īšana”, apliecinājuma Nr.3. 

• 2007.gada 29.maijs, Rīgā, SIA „VIP konsultācijas” ar SIA „ZR Consulting” 
padziļinātais mācību kurss „FIDIC l īgumu praktiskais pielietojums Latvijā”.  

• 2008. gada 4.jūnijā, Rīgā, SIA „Komunikāciju AKADĒMIJA” pabeigti kursi „Preses 
relīzes: saturs un struktūra”. 

• 2009.gada 12.februārī, Rīgā, SIA „OK Būvmateriāli” kopā ar „Cobond” un „Sensor” 
seminārs „Innovation Technologies of Civil Engineering, Capping and Managing 
of Landfills”.  

• 2009.gada martā, Rēzeknē, SIA mācību centrs „Austrumvidzeme” profesionālās 
pilnveides izglītības programma „Ugunsdrošība un aizsardzība”. 

2011.gada 10. oktobris, Aizkrauklē, SIA “Firma L4” rīkotais apmācību kurss “Iepirkumu 
procedūras projektu ietvaros” . 
2016.gada 30.oktobris-13.novembris, Daugavpilī, Zinātniski mācību konsultatīvais transporta 
un loģistikas centra rīkotais mācību kurss “Starptautiskie kravas autopārvadājumi”   
profesionālās kompetences apliecības Nr. SK03675. 



 

2016.gada decembrī, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, “Profesionālās kompetences 
sertifik āts kravas autopārvadājumiem”  sertifikāta Nr. SK-07365. 
2019.gada 30.oktobrī, Rīgā, SIA “Partneri un Pakalpojumi” seminārs “Biolo ģiskie atkritumi, 
to apsaimniekošana pašvaldībās” apliecības nr.BAA-4839. 
 

4. Valodu prasme (1 līdz 5) (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas): 

Valoda Lasīt Runāt Rakstīt 
Latviešu 1 1 1 
Krievu 1 2 3 
Angļu 4 5 5 

 
5. Citas iemaņas: 

- prasme strādāt ar datoru (Microsoft Office programmām – Word, Excel, 
Internet Explorer,  Corel Draw); 

i. likumdošanas un institucionālie jautājumi; 
ii.  autovadītāja apliecība – A, B, C1. 
iii.  traktortehnikas vadīšanas apliecība - A,B,C,D. 

 
6. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 

SIA “ALAAS” valdes loceklis - uzņēmuma vadīšana, ievēlēts līdz 31.07.2025.; 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs- iepirkumu organizācija, nolikumu, tehnisko 
specifikāciju izstrāde; 
Atbildīgais par ugunsdrošību; 
Atbildīgais par kravas autopārvadājumiem. 

 
7. Profesionālā pieredze: 

Laiks (no/l īdz) 
Darba dev ējs vai 

Pasūtītājs (uzņēmuma 
līguma gad ījum ā) 

Valsts  
Amats un galveno darba pien ākumu apraksts 

vai veicam ā darba apraksts (uz ņēmuma 
līguma gad ījum ā) 

22.11.2007. – 
pašlaik 

(pilnvarojuma 
līgums līdz 
31.07.2025) 

 

SIA “ALAAS”  LV 

Valdes loceklis- uzņēmuma vadīšana. 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs-
iepirkumu organizācija, nolikumu, tehnisko 
specifikāciju izstrāde. 

18.09.2009. – 
31.05.2010 

Rēzeknes novada 
dome 

LV 

Projekta vadītājs - projektam „Normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošās Rēzeknes rajona 
Ozolaines pagasta izgāztuves "Ritiņi" 
Nr.78768/732/PPV rekultivācija” 

01.09.2009. – 
31.05.2010 

Ciblas novada dome LV 

Projekta vadītājs- projektam „Normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošās Ludzas rajona 
Zvirgzdenes pagasta izgāztuves „Zvirgzdene”  
Nr.68988/2956/PPV rekultivācija”  
 

22.11.2004. – 
22.11.2007. 

SIA “Austrumlatgales 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
sabiedrība” 

LV 

Valdes priekšsēdētājs- uzņēmuma 
vadīšana,. 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs-
iepirkumu organizācija, nolikumu izstrāde 



 

01.01.2003. – 
05.10.2007 

SIA “Austrumlatgales 
atkritumu 

apsaimniekošanas 
sabiedrība” 

LV 

Projekta vadītājs - projektam 
Nr.2002/LV/16/P/PE/010 “Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales 
reģionā”, kuru realizējot tika uzbūvēts 
atkritumu apglabāšanas poligons 
„Križevnieki” un rekultivētas 26 atkritumu 
izgāztuves. Poligonā tika izbūvēta infiltrāta 
savākšanas sistēma, uzkrāšanas baseins, tai 
skaitā infiltr āta attīrīšanas sistēma ar 
Reversās osmozes iekārtu. 

01.06.2000 – 
31.12.2002. 

Rēzeknes pilsētas dome LV 
Austrumlatgales reģiona sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas projekta vietējās projekta 
ieviešanas grupas speciālists 

 
 

8. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti: 
 
Projekta 
izpildes 

uzsākšanas 
un 

pabeigšanas 
gads un 
mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba dev ējs vai 
Pasūtītājs 

(uzņēmuma l īguma 
gad ījum ā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 
reģistr ācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona 

Īss veikto darbu apraksts 

01.01.2003/ 
05.10.2007 Latvija 

SIA 
„Austrumlatgales 

atkritumu 
apasaimniekošanas 

sabiedr ība” 

SIA 
„Austrumlatgales 

atkritumu 
apasaimniekošanas 
sabiedrība” Reģ.nr. 

42403013918 
„Križevniki 2”, 

Križevņiki, 
Ozolaines pagasts 
Rēzeknes rajons 

LV-4633 
Kontaktpersona: 
Aigars Metlāns 

Projekta vadītājs- 
projektam 
Nr.2002/LV/16/P/PE/010 
“Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana 
Austrumlatgales reģionā”, 
kuru realizējot tika uzbūvēts 
atkritumu apglabāšanas 
poligons „Križevnieki”. 
Poligonā tika izbūvēta 
infiltr āta savākšanas 
sistēma, uzkrāšanas baseins, 
tai skaitā infiltr āta attīrīšanas 
sistēma ar Reversās osmozes 
iekārtu. Rekultivētas 26 
atkritumu izgāztuves: 1) 
Rēzeknes rajonā: 
- Peismola, Dekšāres pagasts, 
- Leperi, 3,0 ha platība 

Feimaņu pagasts, 
- Babri, Ilzeskalna pagasts, 
- Lāčukalns, Kaunatas 

pagasts, 
- Novosilki, Lendžu pagasts, 
- Mostovaja, Lūznavas 

pagasts, 
- Rukmaņi, Mākoņkalna 

pagasts, 
- Tīrumnieki, Nagļu pagasts, 
- Sārņi, Nautrēnu pagasts, 
- Mihalki, Rikavas pagasts, 
- Gorki, Sakstagala pagasts 
- Silmala, Silmalas pagasts, 
- Murāni, Sokolku pagasts. 



 

2) Ludzas rajonā: 
- Zabolocki, 3,2ha platība 

Brigu pagasts, 
- Soidi, Cirmas pagasts, 
- Poboikova, Goliševas 

pagasts, 
- Šilki, Istras pagasts, 
- Čivžuļi, 5ha platība Ciblas 

pagasts, 
- Mežvidi, Mežvidu pagasts, 
- Silinieki, Mērdzenes 

pagasts, 
- Nukši, Nukšu pagasts, 
- Gorbači, Pasienes pagasts, 
- Zuriļi, Nirzas pagasts 2,4ha 

platība, 
- Kaziči, Rundēnu pagasts, 
- Svileva, Salnavas pagasts, 
- Zelčeva, Malnavas 

pagasts. 2,3ha platība 

18.09.2009/ 
31.05.2010 Latvija 

Rēzeknes novada 
dome 

Rēzeknes novada 
dome, Reģ. 

nr.90009112679 
Atbrīvošanas aleja 
95, Rēzekne LV-

4601 
Kontaktpersona: 
Zinaīda Skredele 

Projekta vadītājs- 
projektam „Normatīvo aktu 
prasībām neatbilstošās 
Rēzeknes rajona Ozolaines 
pagasta izgāztuves "Ritiņi" 
Nr.78768/732/PPV 
rekultivācija”. Platība -5,94 
ha 

01.09.2009/ 
31.05.2010 Latvija 

Ciblas novada 
dome 

Ciblas novada 
dome, Reģ. nr. 
90000041258 

„Domes nams”, c. 
Blonti, Blontu 
pagasts, Ciblas 

novads LV - 5706 
Kontaktpersona: 

Juris Dombrovskis 

Projekta vadītājs- projekta 
„Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošās Ludzas rajona 
Zvirgzdenes pagasta 
izgāztuves „Zvirgzdene”  
Nr.68988/2956/PPV 
rekultivācija” Platība -2,46 
ha 
 

 
 


