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Nr.101
Par amatu savienošanas atļauju Zanei Stašulei

Ādažu novada dome izskatīja Zanes Stašules 2021.gada 20.aprīļa iesniegumu (domes reģ.
Nr.ĀND/1-18/21/1165) atļaut savienot domes Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs komisijas (turpmāk – Komisija) locekļa pienākumus ar SIA “Baltic Travel
Group” korporatīvā klienta konsultanta amatu.
Z. Stašule apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonas ētikas normām.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja:
1. Z. Stašule ar domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr. 50 “Par Bērnu uzņemšanas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisiju” ir apstiprināta par Komisijas locekli
un ir valsts amatpersona saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta otrās daļas izpratnē.
2. Likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka šā Likuma 4. panta otrajā daļā minētā amatpersona,
kurai šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, 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 veicējs saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”, ja savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta ir attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
3. Likuma 8.¹ panta pirmā daļa nosaka, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas
amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot
amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas
vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.
Izvērtējot Komisijas locekļa pienākumus var secināt, ka amatu savienošana neradīs interešu
konflikta situāciju, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī tā
nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Pamatojoties uz Likuma 7. panta sesto daļu, kā arī 8.¹ panta pirmo un piekto daļu, Ādažu
novada dome
NOLEMJ:
Atļaut Zanei STAŠULEI savienot Komisijas locekļa pienākumus ar SIA “Baltic Travel
Group” korporatīvā klienta konsultanta amatu.
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