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Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

Bāriņtiesu likuma (turpmāk – Likums) 9.panta pirmā daļa nosaka, ka ne mazāk kā trīs
bāriņtiesas locekļus ievēlē pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Ādažu novada dome
(turpmāk – dome) ir ievēlējusi divus bāriņtiesas locekļus.
Domē ir saņemts Edītes Laugas iesniegums ar lūgumu ievēlēt viņu par Ādažu novada
bāriņtiesas locekli, vienlaicīgi lūdzot atļauju savienot minēto amatu ar domes Administratīvās
komisijas (turpmāk – Komisija) locekļa/sekretāra amatu.
Saskaņā ar Likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas locekli, domes pienākums ir
pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību Likuma 11.panta 2.,
3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām.
Saskaņā ar saņemtajām ziņām no Sodu reģistra, bāriņtiesas priekšsēdētāja U.Andersone
apliecina, ka E.Lauga atbilst Likumā minētajām prasībām.
E.Lauga atbilst arī Likuma 10.panta otrās daļas prasībām, ir izgājusi minētā panta ceturtajā
daļā noteikto mācību programmu un viņai ir darba pieredze bāriņtiesas darbā, tādejādi, domei
nav iebildumu, ka E.Lauga strādātu par bāriņtiesas locekli.
E.Lauga, kļūstot par bāriņtiesas locekli, kļūs par valsts amatpersonu likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – IKN likums) 4.panta otrās daļas
izpratnē, jo ar domes 2017.gada 22.augusta lēmumu Nr.193 „Par Ādažu novada domes
Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”, viņa ir apstiprināta par Komisijas
locekli/sekretāri un ir valsts amatpersona IKN likuma 4.panta otrās daļas izpratnē.
IKN 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, ja to savienošana nerada interešu konfliktu
un saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes rakstveida atļauja. IKN 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 bāriņtiesas locekļa pienākumus, kas noteikti Bāriņtiesu likumā un no tā izrietošajos
Ministru kabineta noteikumos, Ādažu novada bāriņtiesas reglamentā noteikto bāriņtiesas
locekļa kompetenci ar Komisijas locekļa/ sekretāra pienākumiem, kas noteikti
Administratīvās komisijas reglamentā, var secināt, ka amatu savienošana neradīs interešu
konflikta situāciju, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu un Bāriņtiesu
likuma 9.panta pirmo daļu, dome
NOLEMJ:

1.

Ievēlēt Edīti Laugu par Ādažu novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.

2.

Atļaut E.Laugai savienot Komisijas locekļa/sekretāres pienākumus ar Ādažu novada
bāriņtiesas locekļa pienākumiem.

3.

Personāldaļas vadītājai L.Raiskumai informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem
Ādažu novada pašvaldības valsts amatpersonu sarakstā likumā “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā.

4.

Lēmums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs
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