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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 5/2021.

2021.gada 21.jūlijs

LĒMUMS Nr. 19.
Par amatu savienošanas atļauju Ķekavas novada pašvaldības aģentūras
“Ķekavas ambulance” direktoram Jurim Jerumam
Izskatot Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” direktora Jura Jeruma
(turpmāk tekstā – aģentūras direktors) 2021.gada 14.jūlija iesniegumu (Ķekavas novada pašvaldības
elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā “Namejs” saņemts 2021.gada 14.jūlijā), kurā tiek lūgts
atļaut savienot aģentūras direktora amatu ar Ķekavas novada pašvaldības domes deputāta amatu,
konstatēts:
1.

aģentūras direktors, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” (turpmāk tekstā – likums) 4.panta pirmās daļas 16.punktu, ir valsts amatpersona;

2.

aģentūras direktors Ķekavas novada pašvaldības domes deputāta amatu ieņem no 2021.gada
1.jūlija;

3.

likuma 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka publiskas personas
iestādes vadītājs var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas
institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida
atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi amatā;

4.

likuma 8.1 pantā ir noteikta valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes
kārtība, ja amata savienošanai nepieciešama atļauja, kura pirmajā, otrajā un trešajā daļā ir
noteikti gadījumi, kad valsts amatpersonai ir jālūdz atļaut valsts amatpersonas amatu savienot
ar citu amatu. Neviens no likuma 8.1 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā gadījumiem neattiecās
uz aģentūras direktora situāciju, tomēr, tā kā likuma 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b)
apakšpunkts nosaka pienākumu saņemt rakstveida atļauju amatu savienošanai, amatu
savienošana ir izvērtējama un rakstveida atļauja ir izdodama pamatojoties uz likuma 8.1 panta
piektās daļas 1. un 2.punktā noteikto;

5.

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 38.panta otrās daļas 4.punktu, domes deputāta amata
savienošana ar aģentūras direktora amatu ir atļauta, bez ierobežojumiem, līdz ar ko aģentūras
direktora amata savienošanai ar domes deputāta amatu arī nav ierobežojumu, izņemot, ja valsts
amatpersona, pildot abus amatus, nonāk interešu konfliktā, nonāk pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un kaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai;

6.

izvērtējot aģentūras direktora iesniegumā minēto, kopsakarā ar likuma 8.1 panta piektās daļas
1. un 2.punktā noteikto, secināms, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai, ievērojot šī lēmuma konstatējošās daļas 5.punktā minēto.

Pamatojoties uz
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
- likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta piektās daļas
2.punktu,

-

kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 15.jūlija sēdes
atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 17 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Vītols, Andris Ceļmalnieks, Arnolds
Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta
Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks,
Viktorija Baire), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” – 1 (Juris Jerums),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas ambulance” direktoram Jurim Jerumam atļaut
savienot ieņemamo amatu ar Ķekavas novada pašvaldības domes deputāta amatu.
2. Administratīvajai pārvaldei lēmumu nosūtīt Ķekavas novada pašvaldības aģentūras “Ķekavas
ambulance” direktoram Jurim Jerumam, ievietojot lēmumu ar attiecīgi norādītu uzdevumu
Ķekavas novada pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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