
 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

2015.gada 25.martā            Nr. 70 

 

Par amatu savienošanas atļauju 

 

Ādažu novada dome izskatīja domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Edgara 

Vernera 2015.gada 04.marta iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja amatu ar Ādažu novada domes deputāta amatu.   

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

1. E.Verners ar Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmumu Nr.216 ir apstiprināts 

par domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāju ar 2013.gada 01.oktobri un ir valsts 

amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. 

panta otrās daļas izpratnē. 

2. E. Verners ar 2015.gada 10. martu ir kļuvis par Ādažu novada domes deputātu un ir valsts 

amatpersona likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. 

panta pirmās daļas 15.punkta izpratnē. 

3. LR likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta sestās 

daļas 3. un 4. punkts nosaka, ka šā likuma 4. panta otrajā daļā un 2¹ 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 vai viņa pilnvarotās personas  rakstveida 

atļauja.    

4. Augstākminētā 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. 

5.  Izvērtējot Ādažu novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar domes 

deputāta  pienākumiem, Ādažu novada dome konstatē, ka amatu savienošana nerada  

interešu konfliktu un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 

kaitēt amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.    

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

panta sestās daļas 3. punktu un 8.¹ panta trešo daļu un piekto daļu, Ādažu novada dome  

 

NOLEMJ:  

Atļaut Edgaram Verneram savienot Ādažu novada domes Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja amatu ar Ādažu novada domes deputāta pienākumiem.    

 

 

Domes priekšsēdētājs        M. Sprindžuks  

 


