Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā
universitātes slimnīca” padomes locekļa amata kandidātu atlases procesu

Atklāto konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca” (turpmāk – BKUS) padomes locekļa amatu organizēja Veselības ministrijas valsts
kapitāla daļu turētāja pārstāves D. Mūrmanes – Umbraško 2020. gada 12. oktobra rīkojumu
Nr. 186 “Par nominācijas komisijas izveidi VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" padomes
locekļa kandidātu atlases procesa nodrošināšanai” izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:
• Pēteris Vilks – komisijas vadītājas – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs;
• Āris Kasparāns – komisijas loceklis – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks
finanšu jautājumos;
• Ilze Aizsilniece – neatkarīgā eksperte – Latvijas Ārstu biedrības prezidente;
• Andris Grafs – neatkarīgais eksperts – Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta
vadītājs Latvijā;
• Māris Rēvalds – neatkarīgais eksperts – Veselības aprūpes darba devēju asociācijas
valdes priekšsēdētājs;
• Aiga Ārste-Avotiņa – novērotāja ar padomdevēja tiesībām – Amrop / “Executive Search
Baltics” SIA vadošā partnere Rīgas birojā.
Atklāts konkurss uz BKUS padomes locekļa amatu tika izsludināts š.g. 23. oktobrī
Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, Veselības
ministrijas mājaslapā, BKUS mājaslapā, kā arī šo organizāciju sociālajos medijos, kandidātu
pieteikšanās termiņš bija līdz š.g. 10. novembrim.
Konkursā tika meklēts padomes loceklis ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā,
risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā. Uz vakanto BKUS padomes locekļa amatam
tika saņemti 15 kandidātu iesniegtie pieteikumi.
Kandidāti uz BKUS padomes locekļa amatu tika vērtēti 3 (trīs) kārtās, viss nominācijas
process notika attālināti un sēdes tika organizētas izmantojot videokonferences rīku. Nominācijas
komisija visus BKUS padomes locekļu amatu kandidātus novērtēja, balstoties uz nominācijas
komisijas 2020. gada 22. oktobra sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.
Konkursa pirmajā kārtā tika veikts kandidātu sākotnējais izvērtējums, vērtējot kandidātu
atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (izglītība un darba pieredze, valodu
zināšanas), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Visu kandidātu iesniegto
pieteikumus un tiem pievienoto dokumentu apkopošanu veica personāla atlases kompānija
AMROP. Veicot visu kandidātu vērtējumu saskaņā
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kritērijiem, nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja 6 pretendentus ar vislielāko
punktu skaitu.
Pretendentiem, kuri tika izvirzīti konkursa otrajai kārtai, bija jāiesniedz stratēģiskais
redzējums finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā
par BKUS darbību un galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās
prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Otrā konkursa kārta notika, izmantojot daļēji
strukturētu interviju, kuras laikā nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas un
atbilstību padomes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes prasību
aprakstam. Intervijas laikā nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu iesniegtos stratēģiskos
redzējumus. Pēc vidējā punktu kopskaita 1.un 2. kārtā kopā uz konkursa trešo kārtu tika izvirzīti
3 kandidāti ar visaugstāko vērtējumu.
Konkursa trešajā kārtā notika kandidātu padziļināta vadības kompetenču novērtēšana, kā
arī atsauksmju ievākšana par kandidātiem, kuru nodrošināja personāla atlases kompānija
AMROP. Nominācijas komisija, saņemot AMROP informāciju par pretendentu kompetenču
novērtēšanas rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām
un apstiprinātajam padomes locekļa nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam.
Apkopojot konkursa trīs kārtu kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma
lēmumu vakantajam VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” padomes locekļa amatam
virzīt valsts kapitāla daļu turētājam galīgā lēmuma pieņemšanai 2 kandidātus, kuru izglītība,
kompetence un darba pieredze visvairāk atbilst attiecīgajam amatam izvirzītajām prasībām,
norādot tos prioritārā secībā pēc visās atlases kārtās iegūto punktu kopsummas rezultāta.
Nominācijas komsijas locekļi, izvērtējot kandidātu intervijās iegūto informāciju, kā arī
publiski pieejamos avotos esošo informāciju, secināja, ka komisijas rīcībā nav informācija, kas
varētu liecināt, ka pretendentiem nav nevainojama reputācija.
Nominācijas komisija beidza savu darbu ar brīdi, kad tika pieņemts gala lēmums par
konkursa rezultātu un iesniegts priekšlikums BKUS valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

