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Par Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 23.punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums ir īstenot 

bērnu tiesību aizsardzību savā administratīvajā teritorijā, bet Bērnu tiesības aizsardzības 

likuma 58.pants nosaka, ka likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība 

sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, Valsts probācijas dienestu 

(ja bērns ir probācijas klients), sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.  

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 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām 

pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

tiesības izdot administratīvus aktus, bet 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 

savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta attiecīgās publiskās personas iestādes 

vadītāja vai viņa pilnvarotās personas rakstveida atļauja.    

Pamatojoties uz Likuma 4.panta otro daļu K.Patmalniece un E.Rūdolfa-Spēka ir valsts 

amatpersonas. 

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, Ādažu novada dome 

(turpmāk – dome) secina, ka Sociālā dienesta vadītājas, Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Ādažu 

vidusskolas direktores vietnieces, Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un 

bērniem un Ādažu pašvaldības policijas vecākās inspektores amatu savienošana ar Ādažu 

novada domes Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas (turpmāk – Komisija) 

priekšsēdētāja un locekļa amatiem neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 23.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.¹, 58. un 66.pantu, likuma “Par 



interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 

sestās daļas 3. un 4.punktu un 8.¹ panta 4¹.daļu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un 

atbalstīts Finanšu komitejā 15.08.2017., Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Izveidot pastāvīgu Ādažu novada domes Starpinstitucionālo nepilngadīgo lietu komisiju 

šādā sastāvā: 

1.1. Ieva ROZE, domes Sociālā dienesta vadītāja;  

1.2. Kristīne PATMALNIECE, domes Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm un bērniem; 

1.3.  Ādažu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājs; 

1.4. Inga MEIJA, Ādažu pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektore; 

1.5. Evija RŪDOLFA-SPĒKA, Ādažu pašvaldības policijas vecākā inspektore; 

1.6. Antra STRADIŅA, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietniece;  

1.7. Anita MILANCEJA, Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 

audzināšanas darbā.  

2. Apstiprināt Ievu Rozi par Komisijas priekšsēdētāju.  

3. Apstiprināt Komisijas nolikumu (pielikumā).  

4. Atļaut: 

4.1. Ievai Rozei savienot Sociālā dienesta vadītājas amatu ar Komisijas priekšsēdētājas 

amatu; 

4.2. Anitai Milancejai savienot Ādažu vidusskolas direktora vietnieces izglītības jomā 

audzināšanas darbā amatu ar Komisijas locekļa amatu; 

4.3. Kristīnei Patmalniecei savienot Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar 

ģimenēm un bērniem amatu ar Komisijas locekļa amatu; 

4.4. Evijai Rūdolfai–Spēkai Ādažu pašvaldības policijas vecākās inspektores amatu   ar 

Komisijas locekļa amatu; 

4.5. Ingai Meijai, Ādažu pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektores amatu   ar 

Komisijas locekļa amatu; 

5. Lēmums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi.  

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2013.gada 24.septembra lēmums 

Nr.217 “Par pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu” un 2014.gada 

28.janvārī (protokols Nr.1§8) apstiprinātais Ādažu novada pašvaldības nepilngadīgo lietu 

komisijas reglaments.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


