
 

 

 

 

  

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2016.gada 08.martā             Nr. 36 

 

Par amatu savienošanas atļauju 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja Jeļenas Prišpetjevas 2016.gada 7.marta 

iesniegumu ar lūgumu atļaut veikt apmācību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolas darbiniekiem 2016.gada 22. un 24.martā. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1. J.Prišpetjeva ar Domes 2015.gada 22.decembra lēmumu Nr.257 „Par bāriņtiesas locekļu 

ievēlēšanu” ir ievēlēta par Ādažu novada bāriņtiesas locekli. Kļūstot par bāriņtiesas 

locekli J.Prišpetjeva ir kļuvusi par valsts amatpersonu likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrās daļas izpratnē. 

2. J.Prišpetjeva vēlas slēgt uzņēmuma līgumu, lai veiktu apmācības Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolas darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.  

3. Likuma 7.panta sestās daļas 3. un 4.punkts nosaka, ka Likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ 

daļā minētās valsts amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, var savienot tikai amatu ar citu amatu, uzņēmuma līgumu vai šā panta 

vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes vadītāja rakstveida atļauja.    

4. Likuma 8.¹ panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amata savienošana ir pieļaujama, saņemot 

institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz 

institūcijai lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. 

Izvērtējot Ādažu novada bāriņtiesas, locekļa pienākumus, kas noteikti Bāriņtiesu likumā un 

no tā izrietošajos Ministru kabineta noteikumos, Ādažu novada bāriņtiesu reglamentos 

noteikto bāriņtiesas locekļa kompetenci,  nevar secināt, ka uzņēmuma līguma izpilde bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos var radīt interešu konflikta situāciju un būtu pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām. Amatu apvienošana nekaitēs amatpersonas tiešo 

pienākumu veikšanai.  

Pamatojoties uz Likuma 8.¹ panta trešo daļu, kas nosaka, ka, valsts amatpersona, kura vēlas 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, 

saņemot amatpersonas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas rakstveidā iesniedz 

minētajai amatpersonai lūgumu savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, Dome  

NOLEMJ:  

Atļaut Jeļenai Prišpetjevai savienot Ādažu novada bāriņtiesas locekļa pienākumus ar 

uzņēmuma līgumu izpildi, kura noslēgšanas rezultātā J. Prišpetjeva veiks apmācību bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbiniekiem 2016.gada 

22. un 24.martā.    

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks  


