
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

2018.gada 27.decembrī               Nr.307 

 

Par amatu savienošanas atļauju O. Feldmanim 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja pašvaldības policijas priekšnieka un domes 

Administratīvās komisijas locekļa Oskara Feldmaņa 2018.gada 6.decembra iesniegumu ar 

lūgumu atļaut savienot pašvaldības policijas priekšnieka un domes Administratīvās komisijas 

locekļa amatu ar amatu “brīvprātīgais” biedrībā “Biedrība “Mentor Latvia””, kur viņš veiks  

mentora darbu ar jauniešiem. O.Feldmanis apliecina, ka tādejādi neradīsies interešu konflikts 

un amatu savienošana nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas  normām, kā arī, 

tas nekaitēs tiešo amata pienākumu veikšanai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts: 

1. O.Feldmanis ir Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks un valsts amatpersona saskaņā ar 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – 

Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu. 

2. O.Feldmanis ir domes Administratīvās komisijas loceklis un valsts amatpersona Likuma 

4.panta otrās daļas izpratnē. 

3. Likuma 7.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības policijas priekšniekam ir 

atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar amatu biedrībā vai nodibinājumā, ja 

saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, 

ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.  

4. 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. 

5. 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 pašvaldības policijas priekšnieka un domes Administratīvās komisijas locekļa 

amatu un brīvprātīga mentora dabu biedrībā “Biedrība “Mentor Latvia””, 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 

trešās daļas 2. punktu, sestās daļas 3.punktu un 8.¹ panta trešo daļu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

Atļaut Oskaram Feldmanim savienot Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka amatu un 

domes Administratīvās komisijas locekļa amatu ar brīvprātīgā mentora darbu biedrībā 

“Biedrība “Mentor Latvia” . 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks 


