
Atklāta vēstule Bauskas novada deputātiem! 

 

 Ārkārtas steigā izsludinātajā marta domes sēdē tika pieņemts lēmums balsojumā par 

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA VIDES SERVISS locekļa amata pretendenta 

apstiprināšanu amatā. 

 Publiski izsludinātajā konkursā augstāko vērtējumu ir guvusi SIA ''Vides serviss'' pārstāve, 

kurai pašsaprotami ir visplašākais redzējums par uzņēmuma darbību, bet vienlaikus arī līdz šim 

bijusi iespēja novērst līdz šim uzņēmuma darbībā pieļautās kļūdas un dot pareizu attīstības virzienu. 

 Sabiedrībā konkursa rezultāti ir izvērsuši diezgan plašas diskusijas, kas raisījušas arī manī 

pārdomas par tā nepieciešamību. Manuprāt, konkursus, kur viena sabiedrības daļa jau iepriekš zina 

rezultātu, nav nepieciešams izsludināt. Līdz ar to loģiskāk būtu bijis iecelt kapitālsabiedrības 

vadītāju no uzņēmuma bez konkursa, un līdzīga pieredze jau ir. Tas aiztaupītu nelietderīgi tērēto 

laiku 16 amata pretendentiem un komisijas locekļiem. 

 Pēc konkursa rezultāta paziņošanas radusies virkne jautājumu par nolikuma prasību pēc 

augstākās izglītības nekustamo īpašumu pārvaldībā vai inženierzinātnēs, kā arī prasmes vadīt 

kolektīvu. Pēc pieejamās informācijas, konkursa uzvarētājai nav pieredzes kolektīva vadībā un 

konkursa pretendenta prasībām atbilstošas nepieciešamās izglītības dokumentu. 

 Piesakot savu kandidatūru konkursam, vadījos pēc izglītības prasībām, savām 

profesionālajām zināšanām, kuras iegūtas darba praksē. Viens no pamatojumiem bija iedzīvotāju 

lūgums pieteikt manu kandidatūru konkursam, paužot vēlmi par pozitīvām pārmaiņām SIA Vides 

serviss darbībā. Negaidīju, ka konkursā var uzvarēt konkrēts cilvēks, kuru nosauc jau pirms 

dokumentu pieņemšanas beigu termiņa. Pirms konkursa esmu vērtējusi savu kandidatūru pēc 

nolikuma kritērijiem, līdz ar to vēlos saņemt pabeigtā konkursa vērtējumu un objektīvi ar 

kritērijiem pamatotu manas kandidatūras atbilstības salīdzinājumu ar citiem konkursa otrās kārtas 

pretendentiem. 

 Uzskatu, ka esmu bagātāka ar pieredzi izsludinātajai vakancei. Savukārt deputāti kā tautas 

ievēlēti pārstāvji pieņēma lēmumu par jaunās amatpersonas apstiprināšanu, rūpīgi neizvērtējot 

prasības pretendentam un konkursa otrās kārtas rezultātus. Izvirzīto prasību neievērošana rada 

neuzticību novada domes konkursiem, tiesiskumam un plašu rezonansi sabiedrībā. 

 Augstu vērtēju deputātu V.Čača, A.Kursītes, A.Novicka, V.Grigorjevas spēju būt objektīviem, 

saskatīt prasību neievērošanu vērtējumā un paust savu attieksmi, nebalsojot par. Taču deputātu 

balsojums bija svarīgs ne tikai 16 pretendentiem, kuri piedalījās izrādē ar nosaukumu “Prasības 

pretendentam un konkursa nolikums”. Tas bija signāls sabiedrībai, ka mūsu novadā valda nevis 

atklāti un demokrātiski procesi, bet amatu sadales spēles. 

Paldies, pašvaldības juristam M.Makulēnam par spēju ārkārtas sēdē norādīt uz pieļautajām kļūdām, 

kaut arī viņa padoms netika ņemts vērā. Tas dod kaut nelielu cerību, ka tomēr dzīvojam tiesiskā 

valstī. 

 

Cieņā, 

konkursa otrās kārtas dalībniece Ingrīda Liepa, 

 


