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Par amatu savienošanas atļauju E.Verneram

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja deputāta un domes Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja Edgara Vernera 2018.gada 16.aprīļa iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot
amatus domē ar darbu biedrības “Gaujas partnerība” (turpmāk – biedrība) padomē.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:
1. E.Verners ir Ādažu novada domes deputāts un ir valsts amatpersona saskaņā ar likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums)
4.panta pirmās daļas 15.punktu, kuram saskaņā ar Likumu nav noteikti amatu
savienošanas ierobežojumi.
2. E.Verners ir domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs un ir valsts amatpersona
Likuma 4.panta otrās daļas izpratnē.
Likuma 7.panta sestās daļas 3.punkts nosaka, ka šā 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, uzņēmuma līgumu vai šā panta
vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu
konfliktu un saņemta attiecīgās pašvaldības iestādes vadītāja rakstveida atļauja.
Minētā 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.
Saskaņā ar Biedrības statūtiem un nolikumu, padome:
1) lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
2) nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;
3) izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas;
4) balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda
ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu
apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;
5) nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda
izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;
6) nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa
institūcijās;
7) apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu;
8) izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;
9) pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;
10) uzņem Partnerības biedrus;
11) nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra
naudas samaksas pilnībā vai daļēji;

12) veic LEADER projektu vērtēšanu pieņem lēmumu par LEADER projektu iesniegumu
atbilstību/ neatbilstību vietējās attīstības stratēģijai un par projektu iesniegumu
noraidīšanu publiskā finansējuma nepietiekamības dēļ.
Izvērtējot Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu un pienākumiem Biedrības
padomē, dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs 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, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
Atļaut Edgaram Verneram savienot domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar
darbu biedrības “Gaujas partnerība“ padomē.
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