
 

 

 
Uzaicinājums izteikt ieinteresētību (beztermiņa) 

 
par norīkotajiem valsts ekspertiem (NVE) Energoregulatoru sadarbības aģentūrā 

(ACER) 
 

ATSAUCE: ACER/SNE/2017/OC 
 

 

1. PAR MUMS 

Energoregulatoru sadarbības aģentūra (turpmāk saukta par “Aģentūru”) ir Eiropas Savienības 
(“ES”) struktūra, kas juridiski izveidota ar Regulu (EK) Nr. 713/2009 un kura darbojas kopš 
2011. gada. Aģentūrai ir centrālā loma ES elektrības un dabasgāzes tirgu liberalizācijā. 

Aģentūras mērķis ir palīdzēt valsts regulatīvajām iestādēm (VRI) Savienības līmenī īstenot tos 
regulatīvos uzdevumus, kurus tās veica dalībvalstīs, un pēc vajadzības saskaņot to rīcību. 

Šajā sakarā Aģentūra: 

a) papildina un koordinē VRI darbu; 

b) piedalās Eiropas tīkla noteikumu izstrādē; 

c) konkrētos apstākļos pieņem saistošus individuālus lēmumus par noteikumiem un 
nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi pārrobežu infrastruktūrai un tās darbības drošību, par 
pārrobežu izmaksu sadalījumu attiecībā uz kopīgu interešu projektiem un par tīkla kodeksu 
īstenošanas nosacījumiem vai metodiku; 

d) sniedz padomu Eiropas iestādēm par jautājumiem saistībā ar elektrību un dabasgāzi; 

e) uzrauga elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējos tirgus un ziņo par konstatējumiem; 

f) uzrauga vairumtirdzniecības energoproduktu tirdzniecību, lai atklātu un novērstu tirgu 
ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinātu ES enerģijas vairumtirgu integritāti un 
pārredzamību. 

Galvenās jomas, uz kurām koncentrēta Aģentūras darbība, ir šādas: 

 Eiropas tirgus integrācijas atbalsts: galvenokārt to dara, izstrādājot kopīgus tīkla un tirgus 
noteikumus, kā arī koordinējot reģionālās iniciatīvas, kas ir tirgus dalībnieku konkrēti 
centieni panākt lielāku integrāciju;  

 padoma sniegšana ES iestādēm par Eiropas energoinfrastruktūras jautājumiem — 
Aģentūra sniedz atzinumus par tīkla desmit gadu attīstības plāniem, lai nodrošinātu, ka tie 
atbilst ES līmenī noteiktām prioritātēm, un par kopīgu interešu projektu provizoriskajiem 
sarakstiem;  

 enerģijas tirgus uzraudzība — Aģentūras vispārējs uzdevums ir tirgus uzraudzība ES 
līmenī, un kopš 2011. gada beigām tai ir ļoti konkrēta atbildība attiecībā uz enerģijas 
vairumtirdzniecības uzraudzību.  

 

Pašlaik Aģentūrā strādā vairāk nekā 80 darbinieku, un tās apstiprinātais budžets 2017. gadā ir 
13,3 miljoni EUR. Aģentūras iekšējā struktūra sastāv no piecām nodaļām (elektrība, gāze, 



 

 

tirgus uzraudzība un vadība, tirgus integritāte un pārredzamība un administrācija) un direktora 
biroja. Aģentūras struktūrshēma ir pieejama šādā tīmekļa vietnē: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx 

Aģentūra atrodas Ļubļanā (Slovēnijā). 

 

2. KO MĒS PIEDĀVĀJAM 

Aģentūra var piedāvāt amatus pieredzējušiem un ļoti motivētiem norīkotajiem valsts 
ekspertiem (NVE), kuri strādās kopā ar Aģentūras personālu. 

Norīkojumus darbam Aģentūrā reglamentē ACER 2011. gada 3. marta lēmums 
AB Nr. 02/2011, kurā paredzēti noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu darbam 
Energoregulatoru sadarbības aģentūrā. Šis lēmums ir pieejams Aģentūras tīmekļa vietnē. 

Norīkojumā esošais valsts eksperts paliek sava darba devēja padotībā. Norīkojums nav 
līdzvērtīgs nodarbinātībai, kā arī tā rezultātā Aģentūra nekļūst par norīkotās personas darba 
devēju. 

Aģentūrā pieejamie NVE amati ir noteikti saskaņā ar I pielikumā sniegtajiem profiliem.  

 

3. KVALIFIKĀCIJA 
 
A. Atbilstības kritēriji 
  
Kandidātam jāatbilst šādiem būtiskiem kritērijiem: 

1. jābūt nodarbinātam valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa valsts pārvaldes iestādē1 vai 
starpvaldību organizācijā (IGO);2 

2. jābūt izglītības līmenim, kas atbilst pabeigtām vismaz trīs gadu universitātes studijām, ko 
apliecina ar diplomu;  

3. jābūt vismaz trīs gadu profesionālajai pieredzei, kas atbilst publicētajiem profiliem;  

4. jābūt nostrādātiem pastāvīgā darbā vai līgumdarbā pie sava darba devēja vismaz 
12 mēnešiem pirms norīkojuma; NVE paliek sava darba devēja padotībā visu norīkojuma 
laiku; 

 

                                                 
1 Valsts pārvaldes iestādes ir visi centrālā, federālā un reģionālā līmeņa valsts administratīvie dienesti, tostarp ministrijas, 
valdības un parlamenta dienesti, tiesas, centrālās bankas un vietējo iestāžu administratīvie dienesti, kā arī valsts un šādu iestāžu 
decentralizēti administratīvie dienesti. Šajā pašā nolūkā par valsts pārvaldes iestādēm ir uzskatāmas arī regulatīvās iestādes, 
kas minētas Direktīvas 2009/72/EK 35. pantā un Direktīvas 2009/73/EK 39. pantā. 
2 ACER direktors, izskatot katru gadījumu atsevišķi, var piešķirt norīkojuma atļauju NVE, kuru norīko darba devējs, kas nav 
valsts pārvaldes iestāde vai starpvaldību organizācija saskaņā ar 2011. gada 3. marta lēmuma AB Nr. 02/2011 2. panta 
3. punktu. 



 

 

B. Atlases kritēriji 

5. Kvalifikācija un darba pieredze, kas norādīta katrā konkrētajā profilā; 

6. teicamas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes; 

7. spēja strādāt komandā un saspringtos apstākļos. 
 
C. Valodu zināšanas 
  
NVE ir jāsniedz pierādījumi par ļoti labām angļu valodas zināšanām (vēlams C2 līmenis3) un 
par kādas citas Kopienas valodas apmierinošām zināšanām (B2 līmenis) tādā apmērā, kāds 
nepieciešams viņa/viņas pienākumu veikšanai4. 
 

4. ATLASES PROCEDŪRA 

Ieinteresētie kandidāti var pieteikties uz kādu no I pielikumā publicētajiem profiliem. 
Saņemtie pieteikumi tiks regulāri izvērtēti. 

NVE amatu var piešķirt saskaņā ar Aģentūras vajadzībām un pieejamo budžetu: norīkojums 
tiks īstenots, izmantojot vēstuļu apmaiņu starp ACER direktoru un NVE darba devēju.  

 

5. VIENLĪDZĪGAS IESPĒJAS 

Aģentūra piemēro vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem un izskata pieteikumus neatkarīgi no 
dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām pazīmēm, valodas, 
reliģijas vai ticības, politiskās vai citas pārliecības, piederības pie nacionālās minoritātes, 
īpašuma, dzimšanas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas. 

 

6. NORĪKOJUMA NOSACĪJUMI 

NVE paliek sava darba devēja padotībā, un tādēļ darba devējs turpinās izmaksāt viņiem algas 
norīkojuma laikā. NVE visu norīkojuma laiku ir tiesīgi saņemt dienas naudu un ikmēneša 
uzturlīdzekļu atlīdzību, ņemot vērā attālumu starp NVE izcelsmes vietu un norīkojuma vietu, 
un, kā tas noteikts ACER 2011. gada 3. marta lēmuma AB Nr. 02/2011 III nodaļā. 
 

7. DATU AIZSARDZĪBA 

NVE pieteikumi netiek atdoti kandidātiem un tiek glabāti Aģentūras lietās.  

Kandidātu iesniegto datu apstrādi veic, lai izskatītu viņu pieteikumus, ņemot vērā iespējamo 
(priekš)atlasi un pieņemšanu darbā Aģentūrā. Personas datus apstrādā pilnvaroti Aģentūras 
darbinieki, un tie ir pieejami tikai pilnvarotiem Aģentūras darbiniekiem. Dažos gadījumos 
Aģentūrai kandidātu atlasē var palīdzēt ārējais eksperts, kuram šie paši datu aizsardzības 
principi ir vienlīdz saistoši. 

                                                 
3 Saskaņā ar Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmu, kas pieejama šādā tīmekļa vietnē: 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/? 
4 Eiropas Savienības valodas ir: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, 
īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un 
zviedru valoda.   



 

 

Aģentūra ievēro, un tās darbību reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 
23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar 
ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK. 

Aģentūru uzrauga Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) http://www.edps.europa.eu. 
Attiecībā uz jebkuriem papildu jautājumiem kandidāti var sazināties ar datu aizsardzības 
inspektoru pa e-pastu: DPO@acer.europa.eu. Kandidātus aicina izlasīt konfidencialitātes 
paziņojumu, kurā ir skaidrots, kā Aģentūra apstrādā personas datus saistībā ar darbā 
pieņemšanu un kandidātu atlasi. 
 

8. PIETEIKŠANĀS PROCEDŪRA 

Lai pieteikumi būtu spēkā esoši, kandidātiem ir jāiesniedz: 

 sīki izklāstīts dzīves apraksts Eiropas CV formātā angļu valodā;  

 angļu valodā sagatavota motivācijas vēstule (maksimāli viena lappuse) ar izklāstu par to, kādos 
amatos kandidāts ieguvis zināšanas un profesionālo pieredzi;  

 pienācīgi aizpildīts apliecinājums ar goda vārdu, kurā ietverts nosūtītājadministrācijas atbalsta 
apstiprinājums. 

Pieteikumi jāaizpilda angļu valodā un jānosūta pa e-pastu uz šādu funkcionālo pastkastīti: 
selection-sne@acer.europa.eu, ziņojuma tēmas vietā norādot atsauci uz šo uzaicinājumu izteikt 
ieinteresētību. 

Lai sekmētu atlases procesu, visa saziņa ar kandidātiem saistībā ar šo vakanci notiks angļu 
valodā. 

Šis uzaicinājums izteikt ieinteresētību ir beztermiņa, tāpēc pieteikumu iesniegšanas 
termiņu nepiemēro. 

Ja jebkurā procedūras posmā tiks konstatēts, ka kādi kandidāta iesniegtie dati nav pareizi, 
attiecīgo kandidātu diskvalificēs. 
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I pielikums – ACER/SNE/2017/OC 

 

A PROFILS – REMIT regulas politika, ziņošana par darījumiem un pamatdatiem 
 

(a) Sekmēt šādu ACER vadlīniju sagatavošanu: vadlīnijas par REMIT (Regula (ES) Nr. 1227/2011) politikas 

jautājumiem un/vai vadlīnijas par vairumtirdzniecības energoproduktu un pamatdatu paziņošanu 

Aģentūras REMIT informācijas sistēmā;  

 

(b) sekmēt ieteikumu Eiropas Komisijai par deleģētajiem un īstenošanas tiesību aktiem saskaņā ar REMIT 

regulu novērtēšanu un sagatavošanu, vadlīniju par REMIT piemērošanu valsts regulatīvajām iestādēm 

saskaņā ar REMIT 16. panta 1. punktu novērtēšanu un sagatavošanu, ikgadējo ziņojumu Eiropas 

Komisijai saskaņā ar REMIT 7. panta 3. punktu sagatavošanu un sekmēt citus juridiskos un/vai politikas 

jautājumus, kas saistīti ar REMIT; 

  

(c) īstenot saziņu un mijiedarbību ar valsts regulatīvajām iestādēm (VRI) un ar šādām ieinteresētajām 

personām: reģistrēti ziņošanas mehānismi, organizētas tirgus vietas, enerģijas tirgus dalībnieku apvienība, 

ENTO-G, ENTSO-E, GIE un citas ar ziņojumu sniegšanu saistītas personas;  

 

(d) ņemt savā atbildībā vai sekmēt citu līdzīgu uzdevumu veikšanu, kā to noteicis nodaļas vadītājs un/vai 

direktors. 

 

VĒLAMĀ KVALIFIKĀCIJA: 

 

(a) grāds ekonomikā, inženierzinātnēs vai tamlīdzīgā specialitātē; 

 

 

B PROFILS – Datu analīze 
 

(a) Sekmēt Aģentūras datu analīzes metožu pilnveidošanu; 

 

(b) izstrādāt un pilnveidot datu kvalitātes analīzes metodes; 

 

(c) kodēt un pilnveidot analīzes sistēmas, izmantojot kopējo analītisko un statistikas programmatūru (Excel, 

R, Alice programmēšanas valoda); 

 

(d) pārraudzībā izstrādāt dokumentus, kas saistīti ar iepriekš minētajiem pasākumiem; 

 

(e) ņemt savā atbildībā vai sekmēt citu līdzīgu uzdevumu veikšanu, kā to noteicis nodaļas vadītājs un/vai 

direktors. 

 

VĒLAMĀ KVALIFIKĀCIJA: 

 

(a) grāds ekonomikā, inženierzinātnēs vai tamlīdzīgā specialitātē; 

 

(b) spēcīgas analītiskās prasmes un nozīmīga pieredze datu pārvaldībā un analīzē. 
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C PROFILS — gāzes tīkla kodeksi  

(a) Darbs ar pasākumiem, kas saistīti ar tīkla kodeksu īstenošanas uzraudzību (ziņojumi, argumentēti 

atzinumi, atbalsts); 

(b) atbalsts tīkla kodeksu grupai saistībā ar citām ziņošanas darbībām, piemēram, ziņot un analizēt no 

apstākļiem atkarīgas spējas, īstenot pakāpenisku procesu, pārskatīt valsts tarifu konsultāciju procesus un 

ieviest tarifus; 

(c) atbalsta pasākumi saistībā ar gāzes tirgus uzraudzību saskaņā ar aģentūras pienākumiem šajā jomā, tostarp 

tīkla kodeksu ietekmes rādītāju aprēķins, pilnveide un uzlabošana; 

(d) attiecīgo aģentūras darba grupu koordinēšana un atbalsts tām atbilstoši grupas vadītāja vai Gāzes 

pārvaldes nodaļas vadītāja prasībām; 

(e) atbalsts tīkla kodeksu grupai saistībā ar citiem uzdevumiem pēc pieprasījuma, piemēram, saistībā ar tās 

darbību plānošanu; 

(f) atbildība par nodaļas vadītāja un/vai direktora piešķirtu citu līdzīgu uzdevumu izpildi vai sniegums to 

izpildē. 

VĒLAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

(a) Grāds ekonomikā, inženierzinātnēs vai tamlīdzīgā specialitātē; 

(b) pirms norīkošanas vismaz trīs (3) gadu darba pieredze valsts regulatīvajā iestādē enerģētikas jomā; 

(c) vismaz piecu (5) gadu profesionālā pieredze. 

 

D PROFILS — elektroenerģija  

(a) Sniegt ieguldījumu aģentūras darbībās saistībā ar tādu noteikumu vai metodikas pieņemšanu, kas izveidoti 

saskaņā ar 

 Komisijas 2017. gada 2. augusta Regulu (ES) 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades 

sistēmas darbības vadlīnijas; 

 Komisijas 2015. gada 24. jūlija Regulu (ES) 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un 

pārslodzes vadības vadlīnijas; 

 Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulu (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas 

balansēšanas vadlīnijas; 

(b) sniegt ieguldījumu aģentūras darbībās saistībā ar tīkla kodeksu un vadlīniju īstenošanu un uzraudzību; 

(c) sniegt ieguldījumu aģentūras darbībās saistībā ar reģionālo operatīvo centru izveidi, kā arī to veiktspējas 

uzraudzību un analīzi, kā aprakstīts [Elektroenerģijas regulas (EK) Nr. 714/2009 pārstrādātās redakcijas, 

kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 43. pantā un [Regulas (EK) Nr. 713/2009 pārstrādātās redakcijas, 

kas ierosināta ar COM(2016) 863/2] 8. pantā; 

(d) sniegt ieguldījumu pamatnostādņu, tīkla kodeksu un vadlīniju izstrādē [Elektroenerģijas regulas (EK) 

Nr. 714/2009 pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 55. panta m)–p) punktā 

uzskaitītajās jomās. Šīs jomas ietver: noteikumus par nediskriminējošu, pārredzamu ar frekvences 

kontroli nesaistītu papildpakalpojumu nodrošināšanu, tostarp sprieguma kontroli stacionārā režīmā, 

inerci, ātru reaktīvās strāvas padevi, spēju atjaunot darbību pēc izslēgšanās; pieprasījumreakciju, tostarp 

agregēšanu, enerģijas uzkrāšanu un pieprasījuma samazināšanas noteikumus; kiberdrošības noteikumus 

un noteikumus, kas saistīti ar reģionālajiem operatīvajiem centriem. 
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VĒLAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

(a) Grāds ekonomikā, inženierzinātnēs vai tamlīdzīgā specialitātē; 

(b) vismaz trīs (3) gadu profesionālā pieredze saistībā ar profilā noteiktajiem uzdevumiem. 

 

E PROFILS — enerģijas vairumtirgus uzraudzība  

(a) sniegt ieguldījumu aģentūras uzraudzības metožu un rīku izstrādē; 

(b) sniegt ieguldījumu pārraudzības modeļu izstrādē un īstenošanā; 

(c) sniegt ieguldījumu REMIT datu pārbaudē, lai konstatētu aizdomīgas tirgus darbības; 

(d) izstrādāt dokumentus, kas saistīti ar iepriekš minētajiem pasākumiem;  

(e) atbildība par nodaļas vadītāja un/vai direktora piešķirtu citu līdzīgu uzdevumu izpildi vai sniegums to 

izpildē. 

VĒLAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

(a) Grāds ekonomikā, inženierzinātnēs, matemātikā, fizikā vai datorzinātnē; 

(b) spēcīgas analītiskās iemaņas un pieredze uzraudzības programmatūras rīku izmantošanā;  

(c) zināšanas par enerģijas vairumtirgiem un/vai produktiem;  

(d) programmēšanas prasmes vismaz vienā statistikas programmatūras pakotnē tiks uzskatītas par 

priekšrocību. 

 

F PROFILS — Sharepoint administrators/izstrādātājs  

(a) Sharepoint serveru infrastruktūras un pakalpojuma administrēšana un atbalsts ikdienas vadībā;    

(b) Sharepoint serveru uzturēšana un jaunināšana;  

(c) Sharepoint darbplūsmu izstrāde un uzturēšana;  

(d) veidņu izstrāde un pārvaldība ar Sharepoint Designer un InfoPath;  

(e) Windows servera infrastruktūras administrēšana un uzturēšana; 

(f) atbildība par nodaļas vadītāja un/vai direktora piešķirtu citu līdzīgu uzdevumu izpildi vai sniegums to 

izpildē. 

VĒLAMĀ KVALIFIKĀCIJA 

(a) grāds informācijas sistēmu jomā, inženierzinātnēs vai tamlīdzīgā specialitātē; 

(b) spēcīgas IKT prasmes — Windows Systems, Sharepoint serveris, tīklošana, MS SQL. 

 

 



 

 

 
 

APLIECINĀJUMS AR GODA VĀRDU 

Es, apakšā parakstījies(-usies), 

UZVĀRDS:  

VĀRDS(-I):  

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA:  

VALSTSPIEDERĪBA:  

 

PAZIŅOJU, KA 

  es strādāju valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa valsts pārvaldes iestādē vai starpvaldību 

organizācijā (IGO)1; 

  man ir izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtām vismaz trīs gadu universitātes studijām, ko 

apliecina diploms; 

  man ir vismaz trīs gadu profesionālā pieredze, kas atbilst I pielikumā publicētajiem profiliem 

(Atsauce _______); 

  man pie sava darba devēja ir bijis pastāvīgs darbs vai līgumdarbs vismaz 12 mēnešus (pirms 

norīkojuma); 

  mans darba devējs atbalsta manu kandidatūru (mans darba devējs turpinās maksāt manu algu, 

saglabās manu administratīvo statusu visu norīkojuma laiku un joprojām būs atbildīgs par 

visām manām ar nodarbinātību saistītām sociālajām tiesībām, jo īpaši sociālo nodrošinājumu 

un pensiju). 

 

Vieta:  Datum

s: 

 Paraksts:  

 

                                                 

1 Valsts pārvaldes iestādes ir visi centrālā, federālā un reģionālā līmeņa valsts administratīvie dienesti, to sastāvā 

ietilpstošās ministrijas, valdības un parlamenta dienesti, tiesas, centrālās bankas un vietējo iestāžu administratīvie 

dienesti, kā arī valsts un šādu iestāžu decentralizēti administratīvie dienesti. Šajā pašā nolūkā par valsts pārvaldes 

iestādēm ir uzskatāmas arī regulatīvās iestādes, kas minētas Direktīvas 2009/72/EK 35. pantā un 

Direktīvas 2009/73/EK 39. pantā. 


