
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 3.septembrī                                                                                      Nr.191  

 

Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām    

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Andreja Sozinova 2020.gada 28.augusta 

iesniegumu Nr. ĀND/1-18/20/2442 un 2020.gada 31.augusta iesniegumu Nr. ĀND/1-

18/20/2485 ar lūgumu apstiprināt viņu par domes Administratīvās komisijas locekli, kā arī 

atļaut savienot Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona 

pārvaldes priekšnieka vietnieka Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka amatu, pamatojoties 

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

7.panta ceturto daļu. 

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Jānis Veinbergs ierosināja domei ievēlēt A.Sozinovu 

par Administratīvās komisijas locekli. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta otro daļu A.Sozinovs kļūstot par Administratīvās komisijas locekli  

būs  valsts amatpersona. 

Likuma 8. 1 panta trešā un ceturtā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot 

valsts amatpersonas amatu ar citu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot 

amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošana  uzsākšanas 

rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. Ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas 

amatus, raktveida atļauja saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu saskaņā 

ar šo likumu ir nepieciešama atļauja. 

Likuma 7.panta sestās daļa  nosaka, ka šā likuma 4.panta otrajā daļā un 2.¹ daļā minētās valsts 

amatpersonas, kurām šajā pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas 

nosacījumi, papildus  šā likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts 

amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līgumu, pilnvarojuma izpildi vai 

saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmuma 

dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli”, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta attiecīgās pašvaldības 

iestādes vadītāja rakstveida atļauja.  

Likuma 8. 1 panta 4 1  daļa nosaka, 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 attiecīgā amatā. Šajā gadījumā nav nepieciešamas 

citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai un invertējumu par amatu savienošanu 

atspoguļo lēmumā. 

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

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieka Kriminālpolicijas pārvaldes 

priekšnieka A.Sozinova amatu savienošana ar Administratīvās komisijas locekļa 

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, 61. panta ceturto 

daļu, kā arī likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7. panta 

sesto daļu,  8. 1 panta 4. 1 daļu,  Ādažu novada dome  

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Andreju Sozinovu par Ādažu novada domes Administratīvās komisijas 

locekli.    

2. Atļaut Andrejam Sozinovam savienot Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 

priekšnieka vietnieka Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka amatu ar 

Administratīvās komisijas locekļa amatu. 

3. Personāldaļai informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem Domes valsts 

amatpersonu sarakstā likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” noteiktajā kārtībā.     

4. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.    

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                           M.Sprindžuks 

 


