
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 11. janvārī                                                  Nr. 7 

                         (protokols Nr.1, 7.§.) 

 

Par atļauju pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu  

 

Smiltenes novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības jautājumos 

M. Ulāna  (turpmāk tekstā – Persona) iesniegumu (saņemts 05.01.2022. un reģistrēts domes lietvedības 

sistēmā ar Nr. SND/22/11) iesniegumu, kurā iesniedzējs lūdz saskaņojumu viņa darbībai SIA “Sarkanā 

Krusta Smiltenes slimnīca” organizētā iepirkuma “Būvprojekta ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas 

pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” iepirkumu komisijas sastāvā, t.i., sniegt atļauju Personai savienot 

izpilddirektora vietnieka amatu ar SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” iepirkuma komisija locekļa 

amatu projekta “Būvprojekta ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas pārbūve” izstrāde un 

autoruzraudzība” ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.  

Persona iesniegumā norāda, ka minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada un tiešo amatu 

pienākumu pildīšanai nekaitē.  

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk tekstā – Likums) 

8.1 panta trešā daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar 

citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida 

atļauju, pirms amatu savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) 

lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.  

Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts 

institūcijai, saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums 

izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, un mēneša laikā 

pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.  

Lai varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir 

jāizvērtē: 1) vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu; 2) vai amatu savienošana nebūs pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 3) vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas 

tiešo amata pienākumu pildīšanai.  

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts amatpersonas 

amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts 

amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās 

radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Personas amats Smiltenes novada 

pašvaldībā: izpilddirektora vietnieka attīstības jautājumos amats ir valsts amatpersonas amats saskaņā 

ar Likuma 4.panta pirmās daļas 14.punktu.  

Saskaņā ar Likuma 7.pantu izpilddirektora vietniekam ir noteikti speciālie valsts amatpersonas 

amata savienošanas ierobežojumi.  

Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturtās daļas nosacījumiem amatpersona papildus šā likuma 6. panta 

ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:  
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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). 

Ņemot vērā to, ka Smiltenes novada pašvaldības dome, kas ieceļ, ievēlē un apstiprina Personu 

iepriekš minētajā valsts amatpersonas amatā, ir tā pati institūcija, kura saskaņā Likuma 7.panta 

attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 

jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā 

amatā.  

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ir Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība. 

Kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir nodrošināt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

6.punkta izrietošo pašvaldības funkciju, t.i., nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Izvērtējot likumā 

“Par pašvaldībām” un Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” noteiktās izpilddirektora vietnieka funkcijas kopsakarā ar 

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem projekta 

“Būvprojekta ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros 

nepieciešamo iepirkumu veikšanu, secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu neradīs, nebūs 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata 

pienākumu pildīšanai.  

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta 

piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa 

nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas 

izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāskata saistīti ar 

Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1. un 3.punktu (atcelšanas 

atruna).  

Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un iegūto informāciju, 

nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.  

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā”  2.pantu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu, 7.panta ceturtās daļas 2. punkta a) 

apakšpunktu, 7.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu atklāti balsojot ar 9 balsīm 

“PAR”  (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, 

Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis),  “PRET” -  nav, “ATTURAS” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ:  

 

1. Atļaut M. Ulānam, personas kods, savienot valsts amatpersonas amatu pašvaldībā – pašvaldības 

izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos, ar SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 

iepirkuma komisijas locekļa amatu projekta “Būvprojekta ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas 

pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība”  ietvaros nepieciešamo iepirkumu veikšanai.  

2. Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 81 .panta 

sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar 

atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt 

Smiltenes novada pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā 

šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.  



3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu – šo 

lēmumu Personai ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           Edgars Avotiņš 
 


