
 

 

 

 

     

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2015.gada 30.jūnijā            Nr.124 

 

Par amatu savienošanas atļauju 

 

Ādažu novada dome izskatīja Jāņa Tiļčika 2015.gada 29.jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut 

savienot Ādažu novada domes (turpmāk – Domes) Administratīvās komisijas locekļa amatu 

ar SIA „pro CAD” valdes locekļa amatu un biedrības „Gaujas partnerība” padomes locekļa 

amatu.   

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, Dome konstatēja: 

1. J. Tiļčiks, kļūstot par Domes Administratīvās komisijas locekli, būs valsts amatpersona 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 

4.panta otrās daļas izpratnē. 

2. J.Tiļčiks ir privātās komercsabiedrības SIA “pro CAD” (reģ. Nr.40003790500, Kvēles iela 

24-98, Rīga) valdes loceklis. Šajā sabiedrībā J.Tiļčiks nav valsts amatpersona Likuma 

izpratnē. SIA „pro CAD” galvenā darbības sfēra ir inženierkomunikāciju projektēšana.  

3. Kā biedrības „Gaujas partnerība” padomes loceklis, J.Tiļčiks piedalās iesniegto projektu 

atbilstības finanšu līdzekļu piešķiršanas kritērijiem izvērtēšanā, saistībā ar izsludinātājiem 

Eiropas Savienības projektiem un nav valsts amatpersona Likuma izpratnē.   

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

prim 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, kā arī veikt saimniecisko 

darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja 

to savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta pašvaldības iestādes vadītāja 

rakstveida atļauja.      

Izvērtējot Domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumus ar pienākumiem, ko J.Tiļčiks 

veic kā SIA „pro CAD” valdes loceklis un biedrības „Gaujas partnerība” padomes loceklis, 

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

amatpersonai saistošām ētikas normām un 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 citi 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 Jānim Tiļčikam savienot Domes Administratīvās komisijas locekļa  amatu ar SIA „pro 

CAD” valdes locekļa amatu un biedrības „Gaujas partnerība” padomes locekļa amatu.      

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


