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Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: Iveta Purmale, Cēsu novada centrālās administrācijas Administrācijas biroja personāla
speciālists
Pamatojoties uz 01.07.2021. Cēsu novada pašvaldības nolikuma 33.punktu Izpilddirektoram
ir viens izpilddirektora vietnieks, kurš īsteno Cēsu novada centrālās administrācijas vadītāja
kompetenci. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka kā pašvaldības administrācijas (iestādes)
vadītāja kompetence ir noteikta 01.07.2021. Cēsu novada centrālās administrācijas nolikumā.
Baiba Eglīte Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā iecelta ar 2022.gada
21.februāri (2022.gada 27.janvāra Cēsu novada domes lēmums Nr.1) un saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – arī Likums) 4.panta pirmās
daļas 14.punktu, ieņemot šo amatu, Baiba Eglīte ir valsts amatpersona.
Lai pašvaldības izpilddirektora vietnieks vienlaikus varētu ieņemt iestādes vadītāja amatu,
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās
daļas 2.punkta “b” apakšpunktu papildus šā Likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam
izpilddirektora vietnieks var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar 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.
Līdz ar to, gan pašvaldības izpilddirektora vietniekam, gan publiskas personas iestādes
vadītājam ir saistoši Likumā valsts amatpersonai noteiktie pienākumi, ierobežojumi un aizliegumi.
Valsts amatpersonām Likuma 6.pantā noteikti vispārējie amata savienošanas ierobežojumi, bet
Likuma 7.pantā noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Ņemot vērā augstāk minēto, lai Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece B.Eglīte
vienlaikus varētu turpināt pildīt Centrālās administrācijas vadītāja pienākumus, saskaņā ar Likuma
7.panta ceturtās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu un 8.¹panta pirmo daļu, pašvaldības domei
jāsniedz attiecīga atļauja amatu savienošanai.
Likuma 8.¹panta piektās daļas 1.punkts noteic valsts amatpersonai (institūcijai) pienākumu,
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu
savienot ar citu amatu, izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
Likuma 1.panta 5.punktā noteikts, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai,
pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma
pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var
ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās
intereses.
Izvērtējot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata pienākumus un
pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos
un Nolikumā, secināms, ka pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata savienošana ar Centrālās

administrācijas vadītāja pienākumu izpildi pati par sevi interešu konfliktu nerada, kā arī nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora
vietniecei B.Eglītei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības
atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata
pienākumus un Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumus, pastāv iespēja nonākt
interešu konflikta situācijā.
Ņemot vērā minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu 8.¹panta
piektās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis ,
Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone,
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei B.Eglītei savienot amatu ar Cēsu
novada centrālās administrācijas vadītāja pienākumiem un Cēsu novada centrālās
administrācijas vadītāja pienākumus ar izpilddirektora vietnieka pienākumiem.
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