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Jaunie konservatīvie Rīgas domē neatbalsta politisko tirgu par amatiem Rīgas domē un šobrīd ceļ trauksmi par to, kā domē tiek
kārtots Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora atlases jautājums.
Pēdējo dienu notikumi liecina, ka atsevišķi pārmaiņu koalīcijas partneri nav gatavi pārmaiņām un turpina vecās tradīcijas, redzot
savus cilvēkus atbildīgos amatos.
Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora amatam tika izveidota atlases komisija, tika piesaistīta personāla atlases kompānija,
kurai tika samaksāti vairāki tūkstoši eiro, lai pusgada garumā atlasītu labāko kandidātu. Atlases komisija šo darbu godam paveica,
vienojās par kandidātiem ar augstāko punktu skaitu, un kā uzvarētāju un atbilstošāko kandidātu departamenta direktora amatam
virzīja nozares profesionāli. Atšķirībā no citiem konkursiem šoreiz pašvaldība ir vairījusies informēt sabiedrību par konkursa
uzvarētāju. Tāpat konkursa uzvarētājam nav dota iespēja iepazīstināt ar savu vīziju par īpašumu nozares sakārtošanu un attīstību
domes frakcijas, un viņš pat nav ticis uzaicināts uz tikšanos ar Rīgas mēru, kas liek nepārprotami saprast, ka konkursa rezultātu
apstiprināšanas kārtība netiek organizēta pēc labas pārvaldības un skaidra atklātības procesa gara.
Diemžēl atsevišķu koalīcijas partneru vēlme pēc “stabilitātes” Īpašuma departamentā robežojas ar koalīcijas līguma pārkāpumu par
konkursa kārtībā izvēlēto vadošo amatpersonu apstiprināšanu amatā (e.g., “Partneri uzņemas solidāru atbildību par to, lai Domes
lēmumi tiktu izsmeļoši, atklāti un racionāli pamatoti un argumentēti sabiedrībai un medijiem.”) Tā ir arī tiesiskuma joma, par kuru
atbildību ir uzņēmusies Jaunās konservatīvās partijas frakcija.
Kā uzsver Rīgas vicemēre un Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītāja Linda Ozola, atbilstošākā kandidāta
nepamatota noraidīšana grauj uzticēšanos atklātam un godīgam atlases konkursam, mazina vēlmi tajos piedalīties nozares
profesionāļiem un rada aizdomu ēnu arī par citu personāla atlases konkursu Rīgas domē rezultātiem.
Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām konkursa komisijas vadītāju Ritu Loginu informēt sabiedrību par konkursa rezultātiem uz
Rīgas domes Īpašuma departamenta direktora amatu; aicinām Rīgas domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi un Pilsētas īpašumu
komitejas vadītāju Daini Loci rīkoties saskaņā ar domes koalīcijas vienošanos un rīdziniekiem solīto par godīgiem konkursiem uz
vadošiem amatiem Rīgas domē un atbilstošāko kandidātu iecelšanu amatos, lai nodrošinātu caurskatāmību, labu pārvaldību un
reālas pārmaiņas pašvaldības darbā.

 “Labas pārvaldības principu ieviešanā ir jāuztur paaugstinātas prasības pašiem pret sevi, un jebkuru neskaidru vai pretrunīgu
normatīvu tulkošanā ir jāvadās pēc maksimālas atklātības un caurspīdības principiem. Lai iedrošinātu pārvaldē iesaistīties un
konkursiem pieteiktos labākos un profesionālākos kandidātus, ir jādara viss, lai zustu jebkādas aizdomas par “iepriekš zināmo
uzvarētāju” sistēmu,” uzsver Jauno konservatīvo Rīgas domes frakcijas vadītājs Jānis Ozols.

Mēs apzināmies, ka šādos konkursos var tikt atlasīti labākie darbinieki, piesaistot profesionāļus arī no valsts un privātā sektora.
Mēs joprojām ceram, ka arī citos atklātos konkursos tomēr pieteiksies, tiks izvirzīti un apstiprināti labākie kandidāti.
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