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                      (protokols Nr.5,  60.§.) 

 

Par Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amatu savienošanu  
 

Smiltenes novada dome izskata Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra 

vadītājas A. Zīveres iesniegumu par atļauju savienot Smiltenes novada Bērnu un ģimenes 

atbalsta centra vadītājas, Smiltenes novada administratīvās komisijas priekšsēdētājas un 

Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu, un 

savienot saimniecisko darbību reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 

darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Vienlaikus A. Zīvere 

lūdz turpināt atļaut savienot amatu ar Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes 

priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu. 

 Ar Smiltenes novada domes 2021.gada 24.februāra lēmumu Nr.124 (protokols Nr.4, 

54.§.) “Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” vadītāja 

iecelšanu” nolemts A. Zīveri iecelt par Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra 

vadītāju. 

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – 

Likums) 8.1 panta 4.1daļa nosaka, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina 

personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas 

noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, 

pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, 

arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas 

citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos 

jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā. 

Lai arī A. Zīvere uz lēmuma pieņemšanas brīdi jau ir ievēlēta par Smiltenes novada 

administratīvās komisijas priekšsēdētāju un Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājas, dome izvērtē, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā 

ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu pildīšanai. 

Likuma 6.panta pirmā daļa noteic, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai 

saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu 

dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma 

nodokli", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata 

savienošanas ierobežojumi.  

Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturtās daļas 2.punktu publiskas personas iestādes vadītājs 

un viņa vietnieks papildus minētā likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts 

http://likumi.lv/doc.php?id=61913#p7
https://likumi.lv/ta/id/61913#p6


amatpersonas amatu ar amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, 

politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts 

citādi un citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 

iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.  

 

Dome, izvērtējot apstākļus, secina, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, 

nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija ir 

profesionāla organizācija, kuras darbības mērķis ir sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo 

izaugsmi, aizstāvēt bāriņtiesu darbinieku profesionālās un sociālās tiesības un intereses, 

apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, 

risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā. Biedrības vadīšana kā 

valdes priekšsēdētajai dos papildus zināšanas un pieredzi un neradīs interešu konfliktu. 

Savukārt saimnieciskās darbības pamatā ir lekciju un kursu sagatavošana un vadīšana bērnu 

tiesību aizsardzības jautājumos, līdz ar to dome konstatē, ka šādas lekcijas un kursi nav 

pretrunā ar Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas darbību un tieši papildus nostiprina 

personas kā iestādes vadītājas zināšanas.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9., 26., 27.punktu, 

likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmo daļu, 

7.panta ceturto daļu, 8.1 panta 4.1daļu, kā arī ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu un 

attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4), atklāti 

balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, 

Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Atļaut A. Zīverei savienot Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas 

amatu ar Smiltenes novada administratīvās komisijas priekšsēdētājas un Smiltenes 

novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu. 

2. Atļaut A. Zīverei savienot saimniecisko darbību (lekciju un kursu  sagatavošana un 

vadīšana), reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam 

saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ar Smiltenes novada Bērnu un 

ģimenes atbalsta centra vadītājas amatu. 

3. Atļaut A. Zīverei savienot Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes 

priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu ar Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta 

centra vadītājas amatu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.   

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                           E. Avotiņš 
 


