
Par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” padomes locekļu amatu 

kandidātu atlases procesa uzsākšanu 

Satiksmes ministrija sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru izsludina 

konkursu uz AS “Pasažieru vilciens” trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz 

diviem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīgā padomes locekļa kritērijiem: 1.) ar 

kompetenci sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas  jomā, uzņēmumu un 

komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā; 2.) ar kompetenci finanšu jautājumu un 

audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā; 3.) ar kompetenci 

stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā. 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu 

Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās 

kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”, lai nodrošinātu 

kandidātu atlases procesu AS “Pasažieru vilciens” padomes locekļu amatiem, 

Satiksmes ministrija izveidojusi nominācijas komisiju 7 (septiņu) cilvēku sastāvā: 

Pēteris Vilks – komisijas vadītājs – Pārresoru koordinācijas centra vadītājs; 

Ilonda Stepanova – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas valsts sekretāre; 

Annija Novikova – komisijas locekle – Satiksmes ministrijas Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu departamenta direktore; 

Kārlis Eņģelis – komisijas loceklis – Satiksmes ministrijas  Dzelzceļa politikas un 

infrastruktūras departamenta direktors (nepieciešamības gadījumā aizvieto Patriks 

Markēvičs – Satiksmes ministrijas Dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta 

Dzelzceļa nodaļas vadītājs, departamenta direktora vietnieks); 

Vladimirs Novikovs – neatkarīgais eksperts – Latvijas Dzelzceļnieku un 

satiksmes nozares arodbiedrības Darba aizsardzības nodaļas vadītājs; 

Ivo Ošenieks – neatkarīgais eksperts – biedrības "Latvijas Pasažieru pārvadātāju 

asociācija” prezidents; 

Ilona Kiukucāne – neatkarīgā eksperte – Latvijas Darba devēju konfederācijas 

Ģenerāldirektores vietniece. 

Kandidātu tiešajai uzrunāšanai, iesniegtās informācijas sākotnējai izvērtēšanai 

un padziļinātās vadības kompetenču novērtēšanai ir piesaistīta personāla atlases 

kompānija SIA “EIRO PERSONĀLS”, kas sadarbosies ar nominācijas komisiju 

kandidātu atlasē un vērtēšanā. 

Nominācijas komisijas uzdevums ir izvērtēt kandidātus, pieņemt lēmumu par 

kandidātiem, kas izvirzāmi akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” padomes locekļu 

amatiem un iesniegt tos līdz š.g. 15. decembrim valsts kapitāla daļu turētājam 

(Satiksmes ministrijai). 

Kandidāti aicināti līdz š.g. 17. oktobrim pieteikties uz vakantajiem AS “Pasažieru 

vilciens” padomes locekļu amatiem. Pieteikšanās informāciju skatīt šeit. 

http://www.valstskapitals.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/vakances-kapitalsabiedribas/11780/aicinam-pieteikties-uz-as-pasazieru-vilciens-padomes-loceklu-amatiem/

