
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

2017.gada 28.novembrī               Nr.271 

 

Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka 

2017.gada 22.novembra iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot domes priekšsēdētāja amatu ar 

Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – Komisija) 

priekšsēdētāja amatu, jo 2017.gada 21.novembra Komisijas sēdē viņš ir ievēlēts par Komisijas 

priekšsēdētāju, un apliecina, ka pienākumu savienošana neradīs interešu konfliktu.   

2017.gada 26.septembrī stājās spēkā Ministra kabineta noteikumi Nr.582 “Noteikumi par 

pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” (turpmāk – Noteikumi), 

saskaņā ar kuriem pašvaldībām jāizveido sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, 

jāievēl komisijas priekšsēdētājs un jāveic citas Noteikumos noteiktās darbības. Saulkrastu 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā ir Garkalnes novads, Ādažu 

novads, Carnikavas novads un Saulkrastu novads. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, kura atbilstoši Civilās aizsardzības 

un katastrofas pārvaldīšanas likumam ir norīkota darbam komisijā, organizēja pirmo 

Komisijas sēdi, uzaicinot attiecīgo domju priekšsēdētājus un izvirzīja kandidātu Komisijas 

priekšsēdētāja amatam. Saskaņā ar Komisijas 2017.gada 21.novembra lēmumu par Komisijas 

priekšsēdētāju ievēlēts Māris Sprindžuks.  

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 

4.punkts nosaka, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas 

amatu tikai ar citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu 

konfliktu un ir saņemta tās koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi.  

Minētā 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 domes priekšsēdētāja amatu un Komisijas priekšsēdētāja pienākumus, dome 

konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 

piektās daļas 4.punktu un 8.¹ panta trešo daļu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

Atļaut Mārim Sprindžukam savienot Ādažu novada domes priekšsēdētāja amatu ar Saulkrastu 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētaja amatu.  

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 


