Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna konkurences uzraudzības
25. gadadienai veltītajā konferencē
Dāmas un kungi!
Kolēģi!

Vārdam “konkurence” piemīt īpaša maģija un īpašs šarms. Kāds cer, ka konkurence
viņam palīdzēs izcīnīt savu vietu preču vai pakalpojumu tirgū, savukārt kādam citam
liekas, ka tas ir drauds viņa biznesam. Konkurences stāsts patiesībā jau ir pavisam
vienkāršs – tas ir stāsts par taisnīgumu. Stāsts par to, ka jebkurš uzņēmējs,
piedaloties kādā tenderī, balstās tikai uz savu kompetenci, uzņēmuma kapacitāti un
visu izmaksu aprēķinus veic saskaņā ar tirgus likumiem. Tur nevar būt vietas
mēģinājumiem sarunāt, uzzināt vai pat samaksāt kādam no tiem, kurš pieņem
lēmumu. Biznesa mentalitāte gan ir ļoti elastīga, un tā allaž meklē taisnākos ceļus
savu mērķu sasniegšanai, bet tai pretim ir jāstāv likumam. Arī likumam ir jābūt
taisnīgam, tādam, kas veicina godīgu konkurenci un nerada nepamatotas
priekšrocības nevienam no tirgus dalībniekiem. Par spīti tam, ka konkurences
uzraudzība Latvijā pastāv jau 25 gadus, joprojām mēs varam lasīt par sarunātiem
konkursiem, par īpaši aprūpētiem partiju ziedotājiem un daudziem citiem patiesiem
vai izdomātiem notikumiem, kuri saindē konkurences vidi, vairo šaubas un rada
neticību valstij. Šaubu saknes nāk no mūsu totalitārās pagātnes, kad konkurences
jēdziens nedrīkstēja pastāvēt, kā arī no pēdējo 20 gadu biznesa prakses, kad partiju
sponsoru intereses bieži vien kāpa pāri jebkura konkursa nosacījumiem un arī
likumam.
Šodien Konkurences padome ir iestāde, ar kuru tiek saistītas lielas cerības. Man ir
liels gandarījums, ka, virzot apstiprināšanai nākamā gada budžetu, ir izdevies atbrīvot
Konkurences padomi no sastingušās darba algu sistēmas, kas būtiski bremzēja
padomes iespējas piesaistīt jaunus perspektīvus darbiniekus un tādējādi pilnvērtīgi
pildīt savus pienākumus. Ceru, šī lēmuma īstenošana, kas ļaus palielināt padomes
darbinieku algas, veicinās arī padomes analītiskā potenciāla palielināšanos un

prasmes atklāt negodīgas konkurences gadījumus. Tas palīdzēs paaugstināt
Konkurences padomes reputāciju un ietekmi, kura ne vienmēr ir ierakstāma likumos.
Manuprāt, tas bija vajadzīgs un ilgi gaidīts lēmums.
Viens no šīs valdības ideoloģiskajiem uzstādījumiem ir veicināt horizontālo sadarbību
dažādu ministriju un iestāžu starpā. Mērķis ir ļoti skaidrs – neviens no ministriju vai
iestāžu nolikumos ierakstītajiem pantiem vai punktiem nedrīkst kļūt par šķērsli
sadarbībai visas sabiedrības un valsts interesēs. Konkurences padome ir viens no
pozitīvākajiem piemēriem šādai sadarbībai. Savstarpējā uzticība Konkurences
padomes, KNAB un Valsts ieņēmumu dienesta vadības starpā palielina visu šo
dienestu efektivitāti. Informācijas apmaiņa, mijiedarbība, prasme pieņemt racionālus
lēmumus liecina par šo dienestu profesionālo briedumu. Šajā jomā Konkurences
padome var kalpot par pozitīvu piemēru ministrijām un citām valsts pārvaldes
iestādēm.
Atzīmējot konkurences uzraudzības dibināšanas 25. gadadienu Latvijā, novēlu
Konkurences padomei un tās vadītājai Skaidrītei Ābramas kundzei turpināt sekmīgi
uzsākto iestādes darbības virzienu. Es Jums ticu un uzticos. Lai veicas!
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