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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2014.gada 26.jūnij ā                                                                             Nr. 8., 57.& 
                                                                               Lēmums Nr.384 
 

Par at ļauju amatu savienošanai Zigfr īdai Plepei 
 

Izskatot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītājas Zigfrīdas Plepes 
(p.k.) 2014.gada 22.maija (Reģ.Nr.26) lūgumu - atļaut savienot Ilūkstes novada pašvaldības 
izpilddirektores pienākumu izpildītājas amatu ar Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītājas amatu un ar Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanu 
grāmatveža  amatu, dome konstatēja, ka: 

1) ar Ilūkstes novada domes 27.12.2013. lēmumu Nr.562 (prot.Nr.23., 36.&) "Par Ilūkstes 
novada pašvaldības atbildīgās administrācijas amatpersonas iecelšanu, kura pilda 
izpilddirektores pienākumus viņa prombūtnes laikā" Zigfrīda Plepe ir iecelta Ilūkstes novada 
pašvaldības  izpilddirektores pienākumu izpildītājas amatā un ir uzskatāma par valsts 
amatpersonu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. 
panta pirmās daļas 14.punkta izpratnē. 

2) pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītājas kompetence izriet no likuma "Par 
pašvaldībām" 68. un 69.pantiem un no  2013. gada 25. jūlija Ilūkstes novada pašvaldības 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2013 „Ilūkstes novada pašvaldības Nolikums”  22. un 24. 
punktiem. Nolikuma 8.punkts paredz, ka „Pašvaldības administrācija ir pašvaldības iestāde 
“Ilūkstes novada pašvaldība”. 

3) 2009.gada 31.jūlija iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība” Nolikuma Nr.4/2009 10.punkts 
paredz, ka „Pašvaldības administrācijas vadītājs ir novada pašvaldības izpilddirektors”. 
Pašvaldības administrācijas vadītājas pienākumu izpildītājas kompetence izriet no šī 
Nolikuma 11.punktā noteiktā. 

4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pants nosaka, ka 
valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai 
pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts 
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi; termins „amats” saskaņā ar šī likuma 
1.panta pirmo punktu nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai 
pašvaldības iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī 
komercsabiedrībā. Likuma 7.panta piektās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldību 
izpilddirektoriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai 
pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts 
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, 
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. 

5) saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  8.¹panta 
pirmā daļā noteikto, ka personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus 
ieņem citu amatu un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas 
(institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai 
apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut 
valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu. Šī likuma 8.¹panta trešā daļā noteikto, 
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ka  valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un 
šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida 
atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma 
uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu 
atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 

6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa 
nosaka, ka valsts amatpersonai (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. Likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27. punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos. 

7) izvērtējot likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā”, pašvaldības nolikumā noteikto, kā arī Zigfrīdas Plepes amatu 
pienākumus kopsakarā ar minētajiem amata pienākumiem, secināms, ka šo amatu 
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 
ētikas normām, amatu savienošana nekaitēs Zigfrīdas Plepes tiešo pienākumu pildīšanai, 
jo ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto 
informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Zigfrīdai Plepei, kā Ilūkstes novada 
pašvaldības  izpilddirektores pienākumu izpildītājai  savienot minētos amatus,  

8) izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” 68. un 69.pantos  minēto pašvaldības izpilddirektora 
pienākumu izpildītājas kompetenci un 2009.gada 31.jūlija iestādes „Ilūkstes novada 
pašvaldība” Nolikuma Nr.4/2009 11.punktā noteiktās Pašvaldības administrācijas vadītājas 
pienākumu izpildītājas amatos noteiktās kompetences robežas, secināms, ka Ilūkstes 
novada pašvaldības izpilddirektores pienākumu izpildītājas amata un Ilūkstes novada 
pašvaldības administrācijas vadītājas pienākumu izpildītājas amatu savienošana interešu 
konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un 
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 
Līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 4. panta pirmās daļas 14.punkta, 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.¹ panta otro, trešo 
un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  68. , 69.pantiem, ņemot 
vērā 2013. gada 25. jūlija Ilūkstes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr. 6/2013 „Ilūkstes 
novada pašvaldības Nolikums”  22. un 24. punktus, 2009.gada 31.jūlija iestādes „Ilūkstes novada 
pašvaldība” Nolikuma Nr.4/2009 10. un 11. punktus, un ņemot vērā finanšu komitejas 20.06.2014. 
atzinumu dotajā jautājumā, ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:     

1. At ļaut  Zigfr īdai Plepei  (p.k.) savienot Ilūkstes novada pašvaldības  izpilddirektores pienākumu 
izpildītājas amatu ar pašvaldības iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” administrācijas vadītājas 
pienākumu izpildītājas amatu un ar Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājas amatu un ar Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanu grāmatveža  amatu, jo 
visu amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 
 
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 81.panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta 
pirmajai daļai, šis lēmums izdots ar atcelšanas atrunu. Personai savas kompetences ietvaros ir pienākums 
rakstiski informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

 

Sēdes vadītājs                                  Stefans Rāzna  


