
NOMINĀCIJAS KOMISIJAS INFORMĀCIJA  

Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS “Elektroniskie sakari”) padome 
2022.gada 15.februārī izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz VAS “Elektroniskie 
sakari” valdes locekļa/-es amatu. 

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas prasmēm, profesionālo darba pieredzi un kompetencēm 
kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības: 

1. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni, 
atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei,  

2. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnēs, 
ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnēs, datorzinātnēs vai inženierzinātnēs (vēlams - 
elektroniskie sakari, telekomunikācijas, radiosakaru sistēmas); 

3. ne mazāk kā 3 (trīs) gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 
10 gadu laikā) - valdes locekļa, iestādes vadītāja amatā, vai citā pielīdzināmā vadošajā amatā, 
kas tieši atskaitās uzņēmuma vai iestādes vadītājam; 

4. Pierādāma iepriekšēja pieredze stratēģiskajā plānošanā; 

5. Atbilstība likuma “Par Valsts noslēpumu” 9. panta prasībām un Publiskas personas kapitāla 
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām; 

6. Atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumus un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes 
locekļa amatā; 

7. Nevainojama reputācija. 

Padomes noteiktās kompetences valdes locekļu pienākumu pildīšanai: 

1. stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence); 
2. plānošana un organizēšana (būtiska kompetence); 
3. lēmumu pieņemšana un atbildība; 
4. orientācija uz rezultātu sasniegšanu; 
5. pārmaiņu vadīšana. 

Pieteikumu valdes locekļa amata kandidāti varēja iesniegt līdz 2022.gada 7.martam (ieskaitot). 

Kandidātu novērtēšana tika noteikta trijās kārtās: pirmajā kārtā tika veikta pretendentu iesniegto 
dokumentu un informācijas izvērtēšana, lai pārbaudītu kandidāta atbilstību obligātajām 
minimālajām prasībām un novērtētu darba un profesionālo pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 
kā arī kandidātu reputācijas pārbaudi, otrajā kārtā notika daļēji strukturētas intervijas ar nominācijas 
komisiju, kandidātiem prezentējot savu redzējumu par kapitālsabiedrības attīstību, bet trešajā kārtā  
tika veikta kandidātu padziļināta vadības kompetenču vērtēšana  un reputācijas pārbaude. 

VAS “Elektroniskie sakari” valdes locekļa atlasē ir piesaistīta personāla atlases kompānija SIA 
“EXECUTIVE SEARCH BALTICS” (Amrop). 

Ņemot vērā, kopējos, 2022.gada 15.septembrī apkopotos, atlases procesa rezultātus, vērtējot amata 
pretendentu izpratni un atbilstību padomes noteiktajām prasībām un izvirzītajām kompetencēm, 
Nominācijas komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu, izvirzīt VAS “Elektroniskie sakari” padomei 
VAS “Elektroniskie sakari” valdes locekļa amatā divus kandidātus prioritāra secībā, kas visās 
vērtēšanas kārtās bija ieguvuši augstāko vidējo punktu skaitu. 

  


