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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.22.

2018.gada 27.septembris

LĒMUMS Nr. 14.
Par Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisijas locekļa ievēlēšanu
Izskatot I.R., personas kods _, 2018.gada 16.augusta un 2018.gada 13.septembra iesniegumus
(Ķekavas novada pašvaldībā reģistrēti ar kārtas numuriem 1-6.1/18/4005 un 1-6.1/18/4497),
konstatēts:
1.

Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas, turpmāk
tekstā Komisija, locekle I.R. savā 2018.gada 16.augusta iesniegumā lūdz izslēgt viņu no
Komisijas, sakarā ar to, ka no 2018.gada 13.augusta I.R. vairs nestrādā Valsts policijā, līdz ar
ko viņa vairs neatbilst Komisijas nolikuma, apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2011.gada
10.februāra lēmumu Nr. 6.§ 3.1., protokols Nr.2., 12.2.2.apakšpunkta prasībām, jo I.R.,
atbilstoši Ķekavas novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumam Nr. 1.§ 3., protokols
Nr.20., Komisijā tika ievēlēta kā Valsts policijas pārstāvis (Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Nepilngadīgo lietu nodaļas galvenā inspektore). Ņemot
vērā minēto, Komisija no 2018.gada 13.augusta nav pilnā sastāvā, jo, kā ir noteikts Komisijas
nolikuma 12.1.apakšpunktā, Komisija strādā 5 locekļu sastāvā.

2.

I.Rūķe savā 2018.gada 13.septembra iesniegumā lūdz pieņemt viņu Komisijas sastāvā, norādot,
ka viņa ieņem vecākās speciālistes amatu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Dokumentu
pārvaldības un koordinācijas birojā, līdz ar ko I.R. atbilst Komisijas nolikuma
12.2.2.apakšpunkta prasībām, lai tiktu ievēlēta Komisijas sastāvā.

3.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, turpmāk
tekstā Likums, 4.panta otro daļu Komisijas loceklis ir amatpersona. Šādas amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi reglamentēti Likuma 7.panta sestajā daļā, kurā ir noteikts, ka
Likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata
savienošanas nosacījumi, papildus Likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot
valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, 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 šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas
iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

4.

Atbilstoši Likuma 8.1 panta piektās daļas 1.un 2.punktu 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. Saskaņā ar šī panta septīto daļu
minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5.

Izvērtējot iepriekš norādīto amatu savienošanas pieļaujamību, dome secina, ka Komisijas
locekļa amata savienošana ar vecākās speciālistes amatu Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Dokumentu pārvaldības un koordinācijas birojā, neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonu tiešo
pienākumu pildīšanai.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu,
- Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta ceturto daļu,
- likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8. 1 panta piektās daļas
1.un 2.punktu, septīto daļu,
- Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikuma,
apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2011.gada 10.februāra lēmumu Nr. 6.§ 3.1., protokols
Nr.2., 12.1.apakšpunktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2018.gada 20.septembra sēdes
atzinumu;
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Adats, Damlics, Geduševa, Jerums, Keisters, Klūdziņš, Līcis, Medne, Priede,
Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Ievēlēt I.R., personas kods _, Ķekavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu
lietu apakškomisijas sastāvā.

2.

I.R., personas kods _, atļaut savienot amatu ar vecākās speciālistes amatu Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Dokumentu pārvaldības un koordinācijas birojā.

3.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati ir
ierobežotas pieejamības informācija.
Personas datus Ķekavas novada pašvaldība apstrādāja, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un padomes regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
ieceļ Direktīvu 95/46EK 6.panta pirmās daļas(c)punktu – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu
juridisku pienākumu.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa
pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

A.Vītols

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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