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LĒMUMS 
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Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja domes priekšsēdētāja vietnieka funkciju 

jautājumos Imanta Krastiņa iesniegumu par atļauju savienot Ādažu novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietnieka amatu ar tieslietu ministra padomnieka pienākumiem.      

Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona saskaņā ar likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4. panta pirmās 

daļas 14. punktu.  

Likuma “7.panta ceturtā daļa  nosaka, ka pašvaldību domju priekšsēdētāji un priekšsēdētāja 

vietnieki, kuri ieņem algotu amatu pašvaldības domē, var savienot valsts amatpersonas amatu 

tikai ar: 

1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā 

vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 

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

apstiprinājusi amatā: 

a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

Minētā 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 domes priekšsēdētāja vietnieka funkciju jautājumos amatu un tieslietu ministra 

padomnieka pienākumus, 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 

ceturtās daļas 2.punktu b) apakšpunktu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

Atļaut Imantam Krastiņam savienot Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka 

funkciju jautājumos amatu ar tieslietu ministra padomnieka pienākumiem.  

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs     M.Sprindžuks  


