
 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2022. gada 19. septembrī                                                Nr. 430 

Par atļauju Dz.Vīksnei savienot amatu 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
vietnieces Dzintras Vīksnes 2022. gada 15. septembra iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-33-
216/22/4), ar lūgumu atļaut savienot dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces amatu  ar 14. 
Saeimas vēlēšanu iecirkņa Nr. 770 komisijas locekļa amatu, un konstatēja: 

1) ar domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 278 “Par Dz.Vīksnes iecelšanu Ādažu 
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka amatā”, Dz. Vīksne apstiprināta par Ādažu 
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci (turpmāk – vietniece); 

2) saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk 
– Likums) 1. panta pirmo punktu termins „amats” nozīmē darbu vai dienestu noteiktu 
pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā 
organizācijā, kā arī komercsabiedrībā; 

3) Dz. Vīksne ir valsts amatpersona saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12. 
panta otro daļu;  

4) saskaņā ar Likuma 6. panta pirmo daļu, valsts amatpersonai atļauts savienot valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti 
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, savukārt minētā panta otrā daļa 
noteic, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā 
likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos speciālos amatu 
savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar 
diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem 
citās publiskas personas institūcijās. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā 
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 
nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; 

5) izvērtējot Dz.Vīksnes, kā amatpersonas pienākumus kopsakarā ar Likuma tiesisko 
regulējumu, Dz.Vīksnei nav paredzēti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumi; 

6) Likuma 7. panta sestā daļa noteic, ka tā 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai 
šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta 
ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, ja šī 
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes 
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja; 

7) ņemot vērā, ka Dz.Vīksni, kā vietnieci, amatā apstiprināja dome, atzīstams, ka dome ir 
institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju Dz.Vīksnei savienot amatus; 

8) saskaņā ar Likuma 8.1 panta piekto daļu valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu 
atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu 
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savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; 

9) Dz.Vīksne iesniegumā apliecina, ka norādīto amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, 
nebūs pretrunā ar amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo amata 
pienākumu pildīšanai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka nepastāv tiesiski šķēršļi amatu savienošanai.  

Pamatojoties uz Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 12. panta otro daļu, likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta otro daļu, 6. panta pirmo un otro daļu, 
7. panta sesto daļu, 8.1 panta piekto un septīto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu un otro daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Atļaut Dzintrai VĪKSNEI savienot Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces   
amatu ar 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņa Nr. 770 komisijas locekļa amatu. 
 

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                         M. Sprindžuks 
 


