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Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē  

 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu  

pārstāvībai Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk - Plānošanas reģions) attīstības padomei, kas  

tiks sasaukta š.g. augustā.  

Reģionālās attīstības likuma 17. pants nosaka, ka Kopsapulce ievēlē Padomi 2 mēnešu laikā no 

pašvaldību vēlēšanu rezultātu paziņošanas.      

Plānošanas reģiona 2006. gada 15. septembra nolikumā noteikts, ka Padome ir Plānošanas 

reģionā ietilpstošo Kopsapulcē ievēlēta koleģiāla institūcija, kas sastāv no 35 attiecīgo domju 

deputātiem un darbojas saskaņā ar Plānošanas reģiona nolikumu (turpmāk – Nolikums). 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu ir mainījusies arī Rīgas plānošanas 

teritorija un līdzšinējo 30 pašvaldību vietā, pašreizējo novadu administratīvo teritoriju veido 9 

pašvaldības, nepieciešams mainīt arī pārstāvības principu Plānošana reģiona attīstības padomē.  

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. 

panta pirmās daļas 14. punkts nosaka, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs ir valsts 

amatpersona, kura amata savienošanas ierobežojumi noteikti Likuma 7. panta piektajā daļā, 

kuras 4. punkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu 

amatu publiskas  personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

tās koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā.        

Likuma 8.¹ panta 4¹. daļa nosaka, ka ja institūcija, kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts 

amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar 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 attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas 

attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai.  

Izvērtējot iepriekš minēto amatu savienošanas pieļaujamību un kārtību, pašvaldības dome 

secina, ka domes priekšsēdētāja amatu savienošana ar Padomes locekļa amatu neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 62. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, likuma “Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektās daļas 4. punktu, 8.¹ 

panta 4¹. daļu un Plānošanas reģiona nolikuma 5.punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 



1. Izvirzīt Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku ievēlēšanai 

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatā.  

2. Atļaut Mārim Sprindžukam savienot pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu ar 

Plānošanas reģiona attīstības  padomes locekļa amatu.  

 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece  

attīstības jautājumos         K. Miķelsone 

 


