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Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Savickai
Ādažu novada dome izskatīja Kristīnes Savickas 2021.gada 23.jūlija iesniegumu atļaut savienot
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktores amatu ar deputāta pienākumiem.
K. Savicka apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, netraucēs Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas direktores darbu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonas ētikas
normām.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja:
1. K. Savicka ir Ādažu Mākslas un Mūzikas skolas direktore un ir valsts amatpersona saskaņā
ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk Likums) 4. panta pirmās daļas 16. punktu.
2. Ar 2021. gada 1. jūliju K. Savicka ir ievēlēta par Ādažu novada pašvaldības deputātu un ir
valsts amatpersona saskaņā ar Likuma 4. panta pirmās daļas 15. punktu.
3. Likuma 7. panta ceturtā daļa nosaka, ka publiskas personas iestādes vadītājs var savienot
savu amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un
saņemta tās koleģiālas institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
4. 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 Ādažu Mākslas un Mūzikas skolas direktores amata 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 ceturto daļu, kā arī 8.¹ panta trešo un piekto daļu, Ādažu
novada dome
NOLEMJ:
Atļaut Kristīnei Savickai savienot Ādažu Mākslas un Mūzika skolas direktores amatu ar
deputāta pienākumiem.
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