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Par M.Martinsona iecelšanu par pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieku  
 
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka tikai pašvaldības 
dome var iecelt amatā pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 
pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr. 145 „Par Ādažu 
novada administrācijas izveidošanu” un 07.12.2021. lēmumu Nr. 239 “Par pašvaldības 
administrācijas vadības amatu saraksta apstiprināšanu”, ar pašvaldības 27.12.2021. rīkojumu 
Nr. ĀNP/1-6-1/21/47 ”Par atlasi izpilddirektora 1. vietnieka amatam” izveidota komisija 
veica  pretendentu izvērtēšanu pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka amatam. 

Atbilstoši komisijas 04.01.2022. lēmumam, Mariss Martinsons tika atzīts par atlases 
uzvarētāju un ieteikts iecelšanai pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka amatā. 

2022. gada 10. janvārī saņemts M.Martinsona iesniegums ar lūgumu amatā apstiprināšanas 
gadījumā atļaut savienot Ādažu pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka amatu ar Ogres 
novada pašvaldības domes deputāta amatu, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā (turpmāk – Likums) 6. panta ceturtās daļas 1. 
apakšpunktu.   

Likuma 7. panta ceturtā daļa nosaka, ka izpilddirektors un viņa vietnieks 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. 

Likuma 8.¹ panta pirmā 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 iecelšanas, ievēlēšanas un apstiprināšanas amatā 
rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu 
savienot ar citu amatu. 

Izvērtējot Ādažu pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka amata pienākumus var secināt, ka 
īstermiņā 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 „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Ādažu novada 
pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 „Ādažu novada pašvaldības 
nolikums” 20. un 39.2 punktu, kā arī komisijas 04.01.2022. lēmumu (protokols Nr. ĀNP/4-
9/22/1), Likuma 7. panta ceturto daļu, kā arī 8.¹ panta pirmo un piekto daļu Ādažu novada 
pašvaldības dome 

 



 
 

NOLEMJ: 

1. Iecelt Marisu MARTINSONU Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka 
amatā ar 2022. gada 13. janvāri.  

2. Noteikt M.Martinsonam pārbaudes laiku līdz 2022. gada 12. aprīlim, ar mēnešalgu 
pārbaudes laikā 1955 euro, un pēc pārbaudes laika 2300 euro apmērā. 

3. Atļaut M.Martinsonam savienot Ādažu pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka  amatu ar 
Ogres  novada deputāta pienākumiem līdz 2022. gada 12. aprīlim.  

4. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar M.Martinsonu. 

5. Personāldaļas vadītājai L.Raiskumai informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem 
Ādažu novada pašvaldības valsts amatpersonu sarakstā likumā „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā. 

 
 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks  


