Informācija par nominācijas komitejas lēmumu
attiecībā uz valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem
akciju sabiedrībā “Augstsprieguma tīkls”
2016.gada 8.martā tika izveidota nominācijas komiteja valdes priekšsēdētāja un trīs
valdes locekļu atlasei akciju sabiedrībā “Augstsprieguma tīkls” šādā sastāvā:
Nominācijas komitejas vadītāja:

Baiba Bāne, finanšu ministrijas valsts
sekretāre, kapitāla daļu turētāja pārstāve.
Nominācijas
komitejas
vadītājas Ieva Braunfelde, finanšu ministrijas
vietniece:
Administrācijas vadītāja.
Nominācijas komitejas locekļi:
Aivars Āboliņš – Latvijas arodbiedrības
“Enerģija” priekšsēdētājs (neatkarīgs
eksperts);
Skaidrīte Ābrama – Konkurences
padomes priekšsēdētāja;
Inta Liepa – Finanšu ministrijas Juridiskā
departamenta direktore;
Iveta Ozoliņa – Pārresoru koordinācijas
centra Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas konsultante;
Jurijs Spiridonovs – Finanšu ministra
padomnieks;
Gundars Strautmanis
–
Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras
padomes viceprezidents (neatkarīgs
eksperts);
Rota Šņuka - Ekonomikas ministrijas
valsts sekretāra vietniece.
Pretendentiem tika izvirzītas šādas prasības pēc profesionālajām iemaņām un
kompetencēm.
Valdes priekšsēdētāja amata kandidātam:
 akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
inženierzinātnēs, vadībzinībā, finansēs vai ekonomikā;
 vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, vēlams
enerģētikas jomā (pieredze valsts, pašvaldību vai privātajā kapitālsabiedrībā,
valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē);
 izpratne par AS “Augstsprieguma tīkls” darbības jomām - lielu energosistēmu
darbību un elektrības tirgus attīstības jautājumiem, pārvades sistēmu un
elektrības tirgu attīstības procesiem nacionālajā un Eiropas līmenī;
 starptautiskās sadarbības pieredze;
 izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, biznesa ētikas
pārzināšana;
 stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties
vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja
noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus
un uzņemties atbildību;
 valsts valoda C līmeņa 1.pakāpē;





svešvalodu zināšanas (angļu vai krievu valoda) tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt
un saprast drukātu tekstu, augstākā līmenī uzturēt dialogu, pārzinot profesionālo
terminoloģiju, un brīvi sagatavot rakstisku tekstu;
atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
nevainojama reputācija.

Valdes locekļa amata kandidātam:
 akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
inženierzinātnēs, vadībzinībā, finansēs, ekonomikā vai tiesību zinātnē;
 vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā, vēlams enerģētikas
jomā (pieredze valsts, pašvaldību vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts
pārvaldes vai pašvaldības iestādē);
 izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, biznesa ētikas
pārzināšana;
 pieredze iepirkumu organizēšanā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
vajadzībām;
 stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties
vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja
noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus
un uzņemties atbildību;
 izpratne par pārvades sistēmas attīstības plānošanas procesiem , kā arī pārvades
sistēmas operatora darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nacionālajā
un Eiropas līmenī;
 starptautiskās sadarbības pieredze;
 valsts valoda C līmeņa 1.pakāpē;
 svešvalodu zināšanas (angļu vai krievu valoda) tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt
un saprast drukātu tekstu, augstākā līmenī uzturēt dialogu, pārzinot profesionālo
terminoloģiju, un brīvi sagatavot rakstisku tekstu;
 atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 nevainojama reputācija.
Vispirms tika izvērtēti pretendentu iesniegtie dokumenti un to atbilstība izvirzītajām
prasībām, savukārt pēc pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas notika atlases
intervijas (vispirms tika izvērtētas pretendenta kompetences, veicot kompetenču
interviju, savukārt pēc kompetenču intervijas pretendenti tika aicināti uz interviju, kurā
tika izvērtētas pretendenta zināšanas un piemērotība AS “Augstsprieguma tīkls” valdes
priekšsēdētāja un valdes locekļu amatiem).
Pretendenti tika novērtēti, balstoties uz šādiem atlases kritērijiem.
Valdes priekšsēdētāja amata kandidāti:
Kritērijs
I. Valodu zināšanas
Valsts valodas zināšanas C1 līmenis
II. Izglītība
III. Pieredze
IV.Profesionālās zināšanas un kompetences
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Profesionālās zināšanas akciju sabiedrības “Augstsprieguma
tīkls” darbības jomā
Kompetences (stratēģiskā plānošana, pārmaiņu vadīšana,
orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un
plānot savas darbības, lēmumu pieņemšana un atbildība)
V.Motivācija

5

Kopumā tika saņemti 28 pieteikumi, divi no tiem uz valdes priekšsēdētāja amatu, 26 –
uz valdes locekļu amatu vietām. Pēc pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanas uz
atlases intervijām tika virzīti 12 pretendenti.
Izvērtējot pretendentus, nominācijas komiteja ierosināja kapitāla daļu turētāja
pārstāvim apstiprināt AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētāja amatā
Vari Boku, savukārt valdes locekļu amatos – Arni Staltmani, Gati Junghānu un
Mārci Kauliņu.

