
Informācija par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes 

locekļa amata kandidātu atlases procesu 

 

Atklāto konkursu uz valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk – 

RIX) padomes locekļa amatu organizēja Satiksmes ministrijas valsts kapitāla daļu turētāja 

pārstāves I. Stepanovas 2020. gada 17. septembra rīkojumu Nr. 01-03/172 “Par valsts akciju 

sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa kandidātu atlasi” izveidotā 

nominācijas komisija šādā sastāvā: 

Dzintra Gasūne – komisijas vadītāja – Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību 

pārvaldības nodaļas vadītāja; 

Linda Pūce – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta Tiesību aktu 

nodaļas juriskonsulte; 

Arnis Muižnieks – komisijas loceklis – Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta 

direktors;  

Artūrs Kokars – komisijas loceklis – biedrības “Latvijas Aviācijas Asociācija” valdes 

loceklis; 

Raivo Bisenieks – neatkarīgais eksperts – VA “Civilās aviācijas aģentūra” Lidlauku 

standartu un drošības daļas vadītājs; 

Daiga Auziņa – Melalksne – neatkarīgā eksperte – Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja. 

Atklāts konkurss uz RIX padomes locekļa amatu tika izsludināts š.g. 25. septembrī 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, Satiksmes 

ministrijas mājaslapā, RIX mājaslapā, kā arī šo organizāciju sociālajos medijos, kandidātu 

pieteikšanās termiņš bija līdz š.g. 18. oktobrim. 

Konkursā tika meklēts padomes loceklis ar kompetenci risku vadībā, iekšējās kontroles 

sistēmas jomā, stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā. 

Vakantajam RIX padomes locekļa amatam tika saņemti 28 kandidātu iesniegtie pieteikumi. 

Kandidāti uz RIX padomes locekļa amatu tika vērtēti 4 (četrās) kārtās. Nominācijas 

komisijas pirmā sēde notika klātienē, bet pārējais nominācijas process notika attālināti, sēdes tika 

organizētas izmantojot videokonferences rīku. Nominācijas komisija visus RIX padomes locekļu 

amatu kandidātus novērtēja, balstoties uz nominācijas komisijas 2020. gada 25. septembra sēdē 

apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem.  

Konkursa pirmajā kārtā nominācijas komisija veica kandidātu sākotnējo izvērtējumu, 

vērtējot kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (izglītība un darba 

pieredze, valodu zināšanas), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Veicot visu 
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kandidātu vērtējumu, nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja 10 pretendentus ar 

vislielāko punktu skaitu. 

Konkursa otrajā kārtā tika veikta pretendentu iesniegtās informācijas padziļināta analīze, 

pamatojoties uz intervijām ar kandidātiem, lai pārliecinātos par kandidātu valodu prasmi, darba 

pieredzi un profesionālajām zināšanām, ko nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Eiro 

Personāls”. Kandidāti tika vērtēti saskaņā  ar iepriekš apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem. 

Pieciem kandidātiem, kuri tika izvirzīti konkursa trešajai kārtai, bija jāiesniedz stratēģiskais 

redzējums risku vadībā, iekšējās kontroles sistēmas jomā vai stratēģiju izstrādes un ieviešanas 

jomā un korporatīvas pārvaldības jomā par RIX darbību un galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, 

sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Trešā 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., 2. un 3.kārtā kopā 

uz konkursa ceturto kārtu tika izvirzīti 3 kandidāti ar visaugstāko vērtējumu. 

Konkursa ceturtajā kārtā notika kandidātu padziļināta vadības kompetenču novērtēšana, 

kuru nodrošināja personāla atlases kompānija SIA “Eiro Personāls”. Nominācijas komisija, 

saņemot SIA “Eiro Personāls” informāciju par pretendentu kompetenču novērtēšanas 

rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un 

apstiprinātajam padomes locekļa nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam. 

Apkopojot konkursa četru kārtu kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija pieņēma 

lēmumu vakantajam VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes locekļa amatam izvirzīt 

valsts kapitāla daļu turētājam galīgā lēmuma pieņemšanai 2 kandidātus, kuru izglītība, 

kompetence un darba pieredze visvairāk atbilst attiecīgajam amatam izvirzītajām prasībām, 

norādot kandidātu visās atlases kārtās iegūto punktu kopsummas rezultātu. 

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 rezultātiem un iesniegts priekšlikums RIX valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim. 

 

 


