
VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 

PERIODAM NO 2022. LĪDZ 2024.GADAM



VAS ES PAMATDARBĪBAS JOMAS

• Radiofrekvenču spektra 

pārvaldīšana

• Numerācijas resursa 

pārvaldīšana

• Elektronisko sakaru tīklu 

ierīkošanas tehnisko projektu 

izskatīšana un akceptēšana

KOMERCDARBĪBAS VIRZIENI

• Inženiertehniskie mērījumi un 

pakalpojumi

• Apmācības

• Specializētās informācijas 

sistēmas

• Eiropas 

vadošais 5G ekosistēmas forums

• Telpu noma



Nodrošināt racionālu un efektīvu radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu pārvaldi elektronisko sakaru

nozarē, pilnveidot radiofrekvenču pārvaldības mehānismu, nodrošināt nepārtrauktu radiofrekvenču spektra

uzraudzību un efektīvu frekvenču resursu plānošanu.

Nodrošināt valsts ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un

numerācijas) efektīvu pārvaldību un radioiekārtu ierīkošanas tehnisko

projektu akceptēšanu, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru

tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, kā arī sniegt

augstas pievienotās vērtības un kvalitātes komercpakalpojumus.

VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS, MISIJA, VĪZIJA

(saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra sēdē (prot. Nr.46 73.§) nolemto)

Nozares eksperts - tehnoloģiski inovatīvs,

efektīvi un ar peļņu strādājošs

uzņēmums, sociāli atbildīgs ar augstu

klientu un darbinieku apmierinātības

līmeni.

MISIJA VĪZIJA

VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS



VĒRTĪBAS

MĒRĶTIECĪBA

Darīt vairāk nekā no 

mums sagaida, uzņemties 

iniciatīvu un patstāvīgi 

strādāt, ievērojot izvirzītos 

uzņēmuma un 

individuālos mērķus.

ATBILDĪBA

Uzņemties atbildību un 

strādāt kopīgiem 

mērķiem uzņēmuma 

interesēs. Uzticību 

panāk ar atbildību.

SADARBĪBA

Cieņpilni sadarboties 

gan uzņēmuma 

iekšienē, gan 

komunikācijā ar 

ārpasauli.

ATTĪSTĪBA

Strādāt uzņēmuma 

attīstībai un 

personīgajai izaugsmei. 

Pastāvīgi lūkoties un 

meklēt jaunus 

izaicinājumus.

PROFESIONALITĀTE

Nemitīgi pilnveidoties, 

paaugstināt 

kvalifikāciju



ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES STRATĒĢIJAS DARBĪBAS PERIODĀ



FINANŠU MĒRĶI 

Rādītāji
Plāns

2022 2023 2024

1. Ieņēmumi no ar likumu noteiktajām funkcijām kopā* (izņemot 

Numerācijas datubāzes uzturēšanas nodrošināšana), periodam 

2022.-2024. gads - plānotais pieaugums pret iepriekšējo gadu 

procentos

+3%
Saglabājot iepriekšējā 

gada līmeni
+~5%

2. Ieņēmumi no komercpakalpojumiem, periodam 2022.-2024. gads 

plānotais pieaugums pret iepriekšējo gadu procentos 
+≥10% +≥10% +≥10%

3. Tīrā peļņa, periodam 2022.-2024. gads plānotais pieaugums pret 

iepriekšējo gadu procentos
+≥5% +≥5% +≥5%

4. Realizācijas rentabilitāte, % 1,3 1,3 1,3

5. Investīciju plāna izpilde**, tūkst. EUR 3 076 943 1 192

*1. Ietver radiofrekvenču spektra pārvaldību, tehnisko plānošanu, radiomonitoringu u.c. ar radiofrekvenču spektra pārvaldību saistītas darbības (ieņēmumi no elektronisko sakaru tīklu elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem)

un ieņēmumus no elektronisko sakaru tīku antenu projekti izskatīšanas. 2. 2022. un 2023. gada ieņēmumu plāns, atbilstoši iesniegtajam MK noteikuma projektam Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu

cenrādis”, prognozēts, ka tas stāsies spēkā ar 01.02.2022. 3. Attīstoties 5G tīklam, komerciālām vajadzībām mobilo sakaru operatoru lietošanā būs pieejama 26 GHz josla un plānots uzsākt izmantot 700 MHz SDL joslu. Līdz ar to plānots izstrādāt

un apstiprināt jaunu publisko maksas pakalpojumu cenrādi, kas stātos spēkā ar 2024.gadu. 2024. gada elektromagnētiskās saderības pakalpojumu ieņēmumu prognoze atkarīga no izsoles rezultātiem un cenrāža darba grupas pārrunu rezultātiem

ar nozari par EMS pakalpojuma tarifiem (VAS ES pakalpojumu cenrādis) – šobrīd, ievērojot nepieciešamo resursu apjomu pakalpojumu nodrošināšanai, 2024.gadā plānots ~ 5% ieņēmumu pieaugums par EMS nodrošināšanas pakalpojumiem.

** Salīdzinoši lielāks investīciju apjoms 2022. gadā saistīts ar plānotajām investīcijām mobilo mērlaboratoriju izveidei un fiksēto monitoringa punktu modernizēšanu.



VAS ES STRATĒĢISKIE MĒRĶI

1. Frekvenču spektra un numerācijas resursu efektīva pārvaldība.

2. Ilgtspējīgu inovāciju attīstība, balstoties uz moderno tehnoloģiju un globālo

zināšanu sintēzi.

3. Darbinieku profesionalitātes pilnveidošana.

4. VAS ES klientu servisa digitālā transformācija, datos balstīti lēmumi un

izcils klientu serviss.

5. Uzņēmuma resursu efektivitāte un tehnoloģiskā transformācija.

6. Komercdarbības attīstība, paplašinot pakalpojumu klāstu, kuriem ir

eksporta potenciāls.



NEFINANŠU MĒRĶI

Nefinanšu mērķis Rezultatīvais rādītājs

Atbilstošais 

stratēģiskais 

mērķis, Nr.

Mērķa vērtība

2022. gadā 2023. gadā 2024. gadā

1. EMS pakalpojumu 

nodrošināšana 100% apmērā

1.1.Noteiktajā termiņā izskatīto radiofrekvences 

piešķīruma lietošanas atļauju skaita īpatsvars % attiecībā 

pret pamatotiem piešķīruma pieprasījumiem

SM.1 

SM.4

100% 100% 100%

1.2.Noteiktajā termiņā izskatīto kaitīgo radiotraucējumu 

pieteikumu skaita īpatsvars % pret saņemtajiem 

pamatotajiem kaitīgo traucējumu pieteikumiem

100% 100% 100%

1.3.Īpaši steidzamo radiotraucējumu gadījumu īpatsvars % 

pret saņemtajiem steidzamajiem pieteikumiem, kad VAS 

ES reaģēšanas ātrums ir bijis <4h

100% 100% 100%

1.4.Pamatotas klientu sūdzības par radiofrekvences 

piešķīruma lietošanas atļauju pieprasījumu izskatīšanu un 

kaitīgo radiosakaru traucējumu pieteikumu izskatīšanu

≤1 ≤1 ≤1

1.5. Frekvenču joslu racionālai un efektīvai izmantošanai -

VAS ES iesniegtie grozījumi frekvenču plānam, kas 

akceptēti Ministru kabinetā par frekvenču joslu lietošanas 

izmaiņām valsts drošības un kārtības nodrošināšanai, 

publisko un privāto elektronisko sakaru tīklu izvēršanai

Akceptētie priekšlikumi frekvenču plānā %

≥90% ≥90% ≥90%



NEFINANŠU MĒRĶI

Nefinanšu mērķis Rezultatīvais rādītājs

Atbilstošais 

stratēģiskais 

mērķis, Nr.

Mērķa vērtība

2022. gadā 2023. gadā 2024. gadā

2. Pieprasījuma veidošana moderno 

tehnoloģiju un digitālo rīku 

pielietošanai uzņēmumā, lai efektīvāk 

īstenotu digitālo transformāciju 

uzņēmuma iekšējo un ārējo 

pakalpojumu sniegšanā

2.1.Klientu portāla funkcionalitātes papildināšana/

katru gadu Klientu portāls papildināts ar vienu jaunu 

funkcionalitāti 

SM.1

SM.4

SM.5

Pie-

prasījumu aiz-

pildīšana e-vidē

Maksājumi 

tiešsaistē

Piekļuve informācijai 

valsts pārvaldes 

funkciju 

nodrošināšanai

2.2.Biznesa inteliģences risinājuma ieviešana datu 

analīzē balstītu lēmumu pieņemšanas veicināšanai

Ir / Nav ieviesti risinājumi

SM.1

SM.4

SM.5

Ir ieviests 

pamatdarbības  BI 

risinājums

Ieviesti BI 

funkcionalitātes 

paplašinājumi

Ieviesti BI 

funkcionalitātes 

paplašinājumi

3.Klientu apkalpošanas procesa un 

kvalitātes pilnveidošana

3.1.Klientu apkalpošana digitālajā vidē atbilstoši klientu 

spējām saņemt e-pakalpojumus

Lietotāju skaita, kas reģistrējušies Klientu portālā 

pieauguma palielinājums attiecībā pret bāzes 

(iepriekšējā gada) pieauguma vērtību %

SM.1

SM.4
≥10% ≥10% ≥10%

3.2. Kopējais klientu apmierinātības indekss %, kas 

atspoguļo klientu vērtējumu par VAS ES darbību un tās 

sniegtajiem pakalpojumiem

SM.4 ≥85% ≥85% ≥85% 

3.3.Darbinieku, kas pilnveidojuši digitālās prasmes, 

īpatsvars % no kopējā darbinieku skaita
SM.3

SM.4
≥30 % ≥60 % ≥90 % 



NEFINANŠU MĒRĶI

Nefinanšu mērķis Rezultatīvais rādītājs

Atbilstošais 

stratēģiskais 

mērķis, Nr.

Mērķa vērtība

2022. gadā 2023. gadā 2024. gadā

4. Viedo un zaļo risinājumu ieviešana uzņēmumā, 

lai mazinātu ietekmi uz vidi un nodrošinātu 

līdzekļu ietaupījumus ilgtermiņā

4.1.Ieviesti/īstenoti “viedās un zaļās”

domāšanas principa atbalsta pasākumi/

pasākumus skaits
SM.5 ≥2 ≥2 ≥2

4.2.VAS ES iesaiste aktivitātēs vai sabiedrībā 

zināmos vides aizsardzības un ilgtspējas 

attīstības projektos (piem. VARAM Lielā Talka)

Aktivitāšu vai projektu skaits

SM.5 ≥1 ≥1 ≥1

5.Uzņēmuma un tā pakalpojumu (t.sk. 

komercpakalpojumu) atpazīstamības veicināšana 

5.1.Tīmekļa vietnes apmeklētāju un sociālo 

tīklu kontu sekotāju skaita pieaugums % 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

SM.1

SM.4

SM.6

≥10% ≥10% ≥10%

5.2.VAS ES dalība publiskos ar nozari saistītos 

pasākumos ar mērķi reklamēt pakalpojumu vai 

produktu, t.sk. pārdošanas un digitālā 

mārketinga aktivitāte

Piemēram, ekspertu prezentācijas, expo

stends u.tml.)

Pasākumu skaits

SM.2

SM.6
≥3 ≥3 ≥3



NEFINANŠU MĒRĶI

Nefinanšu mērķis Rezultatīvais rādītājs

Atbilstošais 

stratēģiskais 

mērķis, Nr.

Mērķa vērtība

2022. gadā 2023. gadā 2024. gadā

6.Pētniecības un attīstības projektu 

(t.sk. inovācijas) realizēšana
Realizēto projektu skaits SM.2

≥2 ≥2 ≥2 

7.  5G Techritory kā platforma 

efektīvai sadarbībai, tehnoloģiskai 

izaugsmei un attīstībai un zināšanu 

pārnesei valsts un plašākā mērogā

Foruma dalībnieku apmierinātības līmenis %

SM.2

SM.4

≥80% ≥80% ≥80%


