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Uz "Latvijas Vēstneša" valdes locekļa amata konkursa otro kārtu
virza četrus kandidātus

Foto (86)
Preses relīzes (12)

Rīga, 10.jūl., LETA. VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekļa amata konkursā no desmit kandidātiem uz otro kārtu
tiek virzīti četri, aģentūru LETA informēja Tieslietu ministrijas (TM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs.
Viņš norādīja, ka nākamā vērtēšanas kārta notiks 27.jūlijā, kad pretendentiem būs jāprezentē sava vīzija par VSIA
"Latvijas Vēstnesis" turpmāko attīstību. Ja nevienam pretendentam nebūs iebildumu, tad TM viņu vārdus publiskos,
piebilda Kronbergs.

Atlasīt

REKLĀMA

Kā ziņots, šā gada 15.jūnijā TM izsludināja atklātu konkursu uz VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekļa amatu.
Amata kandidātiem izvirzītās prasības ietver maģistra grādu sociālajās zinātnēs, kā arī triju gadu darba pieredzi
vadošā amatā komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē. Tāpat nepieciešama iepriekšēja profesionālā darba
pieredze mediju jomā, izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un zināšanas par finanšu līdzekļu plānošanu un
izlietošanu.
Vienlaikus no amata kandidāta tiek prasīta stratēģiskās plānošanas prasme, mērķtiecība, spēja formulēt viedokli un
organizēt lēmumu pieņemšanu. Tāpat kandidātam jāspēj veidot pozitīvas attiecības, uzņemties vadītāja lomu, lai
nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un
uzņemties atbildību.
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Pretendentiem jāzina valsts valoda un jāpiemīt labām angļu valodas zināšanām, kā arī jābūt nevainojamai
reputācijai.
Tāpat amata kandidātiem jāatbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un
likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".
Pieteikumā iesniegtajai vēstulei bija jāpievieno apliecinājumu par to, ka kandidāts nav sodīts par tīšu noziedzīgu
nodarījumu, tam nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību, tas
nav atzīts par maksātnespējīgu parādnieku, kā arī tas novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks
ievēlēts valdes locekļa amatā.
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