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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 1.jūlijā                                    Nr. 15 

(sēdes protokols Nr.3, 10.§.) 

 

Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai 

 

Dome izskata Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora Andra Lapiņa 05.07.2021. 

iesniegumu (reģ. Nr.9) par iespējamā interešu konflikta novēršanu.  

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 11.panta pirmā daļa 

nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot 

administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai 

veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai 

mantiski ieinteresēti, kas nozīmē, ka Andris Lapiņš, kas ir valsts amatpersona, nedrīkst veikt 

uzraudzības un kontroles un citas ar amata pienākumiem saistītās darbības attiecībā uz savu sievu 

Dinu Kaupi. 

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 21.panta pirmā daļa 

nosaka, ka valsts amatpersona nekavējoties sniedz informāciju augstākai valsts amatpersonai vai 

koleģiālajai institūcijai par pašas, savu radinieku vai darījumu partneru mantisko vai citu personisko 

ieinteresētību kādas darbības veikšanā, kura ietilpst tās amata pienākumos, savukārt otrā daļa nosaka, 

ka augstāka valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija pēc šā panta pirmajā daļā minētās informācijas 

saņemšanas uzdod attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai. 

Lai nepieļautu administratīvo aktu sagatavošanu vai izdošanu, uzraudzības, kontroles, izziņas 

vai sodīšanas funkciju veikšanu, līgumu slēgšanu vai citu darbību veikšanu interešu konflikta 

situācijā, ir nepieciešams pieņemt lēmumu, ka uzraudzības, kontroles un citas funkcijas atbilstoši 

normatīvajiem aktiem attiecībā uz Dinu Kaupi veiks cita persona. 

Vadoties no augstākminētā un pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā" 11. panta pirmo daļu, 21. panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot 15 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs,  Astrīda 

Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, 

Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis, Toms Markss, Ervīns Labanovskis, Otārs Putrālis), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav ,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Uzdot Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei kultūras un sociālajos 

jautājumos Astrīdai Harju sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, 

kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības attiecībā uz 

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītāju Dinu Kaupi. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         E.Avotiņš 
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