
  

 

 

 

             

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 22.augustā             Nr.196  

 

Par Ētikas komisijas sastāva apstiprināšanu  

 

Ādažu novada domes (turpmāk – dome) Ētikas kodeksa 26.punkts nosaka, ka dome izveido 

Ētikas komisiju (turpmāk – Komisija), kuras nolikumu apstiprina dome. 

Ētikas komisijas nolikuma 8.punkts nosaka, ka Komisija darbojas pastāvīgi un sastāv no 

sešiem locekļiem, kurus apstiprina ar domes lēmumu. 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 

4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka publiskas personas iestādes vadītājs un viņa 

vietnieks ir valsts amatpersonas, un to amata savienošanas ierobežojumi noteikti Likuma 

7.panta piektajā daļā, kuras 4.punkts nosaka, ka iestādes vadītājs vai viņa vietnieks var 

savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to 

savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida 

atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.        

Likuma 8.¹ panta 4¹.daļa nosaka, ka ja institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu 

valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā Likuma 7.panta attiecīgās daļas 

noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, 

pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, 

arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas 

citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai.  

Izvērtējot iepriekš minēto amatu savienošanas pieļaujamību un kārtību, dome secina, ka 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktores K.Savickas amata savienošana ar Komisijas 

locekļa amata pienākumiem neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Ētikas kodeksa 

26.punktu, Ētikas komisijas nolikuma 8.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un 

atbalstīts Finanšu komitejā 15.08.2017., Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ādažu novada domes Ētikas komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Valērijs BULĀNS, domes deputāts;  

1.2. Kerola DĀVIDSONE, domes deputāte;   

1.3. Edvīns ŠĒPERS, domes deputāts; 

1.4. Kristīne SAVICKA, domes deputāte, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore;   

1.5. Everita KĀPA, domes Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja;    

1.6. Liene KRŪZE, domes būvvaldes būvinspektore. 

2. Atļaut Kristīnei Savickai savienot Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktores amatu ar 

Komisijas locekļa amatu. 



3. Domes Personāldaļas vadītājai informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem 

valsts amatpersonu sarakstā likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” noteiktajā kārtībā.     

4. Lēmums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi.  

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2014.gada 28.oktobra lēmuma Nr.242 

“Par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidi” 3.punkts.   

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


