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Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam
Izskatot Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas lūgumu atļaut savienot Ilūkstes
novada domes priekšsēdētāja amatu ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu SIA „Ornaments”,
Reģ.Nr.41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447; SIA
”Veselības centrs Ilūkste”, Reģ.Nr.415030114677, juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447; SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”, Reģ. Nr.41503029988, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5403;
SIA ”Latgales Laiks”, Reģ. Nr.41503004556, juridiskā adrese: Saules iela 71B, Daugavpils, LV5401; SIA” Daugavpils reģionālā slimnīca”, Reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu
iela 20, Daugavpils, LV-5417, ar Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvja amatu Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomē un ar Biedrību Biedru amatiem Biedrībās, kurās dalībnieks ir Ilūkstes
novada pašvaldība: biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, Reģ. Nr.40008020804, juridiskā
adrese: Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050; biedrībā “Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība
”Kaimiņi””, Reģ. Nr.40008074239, juridiskā adrese: Rīgas iela 2-3.kabinets, Daugavpils, LV-5401;
biedrībā “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģistrācijas Nr. 41503023129, juridiskā adrese:
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401; biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs”, Reģ.
Nr.40008058925, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401; biedrībā “Eiroreģions
“Ezeru zeme””, Reģ. Nr. 40008058427, juridiskā adrese: Brīvības iela 13, Krāslava, Krāslavas
nov., LV-5601; biedrībā “Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija”, Reģ. Nr.40008029057;
juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24-102, Rīga, LV-1011; biedrībā “Dvietes senlejas pagastu
apvienība”, Reģ. Nr.40008076738, juridiskā adrese: "Pagasta māja", Bebrene, Bebrenes pag.,
Ilūkstes nov., LV-5439, dome konstatēja, ka:
1) S.Rāzna kā Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs ir uzskatāms par valsts amatpersonu likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punkta
izpratnē, kas nosaka, ka valsts amatpersonas ir pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks,
pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, kā arī pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada
pašvaldībā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, kurš
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, šā likuma 38.pantu, kurš nosaka,
ka vietējo pašvaldību domju priekšsēdētāju, viņu vietnieku, deputātu un izpilddirektoru
komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos
citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums „Par interešu konfliktu novēršanu valsts
amatpersonu darbībā”;
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2) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pantu, kurš 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 Likuma 1.panta pirmo punktu
nozīmē darbu vai dienestu noteiktu pilnvaru ietvaros valsts vai pašvaldības iestādē, sabiedriskajā,
politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas
4.punktā noteikts, ka pašvaldību domju priekšsēdētājiem, ir atļauts savienot 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, kā arī ar amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu. Saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹panta trešajā daļā ir noteikts, ka valsts
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu
savienošana ir pieļaujama, saņemot institūcijas rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas
uzsākšanas, rakstveidā iesniedz minētajai institūcijai lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu. Likuma 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.
Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikumā noteiktos domes priekšsēdētāja
amata pienākumus kopsakarā ar visiem iepriekš minētajiem amata pienākumiem, secināms, ka šo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas
normām, amatu savienošana nekaitēs S.Rāznas tiešo pienākumu pildīšanai, jo ņemot vērā šī
lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, nav konstatēti
fakti, kas neļautu Stefanam Rāznam, kā Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam, savienot minētos
amatus, līdz ar to, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un 8.¹ panta trešo un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Reģionālās attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, ar 13 balsīm
PAR (Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders,
Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis,
Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, (saskaņā ar likumu “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās Stefans Rāzna),
novada dome nolēma:
1. Atļaut Stefanam Rāznam savienot Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu
ar Ilūkstes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja amatu šādās pašvaldības
kapitālsabiedrībās:
1.1. SIA „Ornaments”, Reģ.Nr.41503003743, juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste,
Ilūkstes novads, LV 5447;
1.2. SIA ”Veselības centrs Ilūkste”, Reģ.Nr.415030114677, juridiskā adrese: Raiņa iela 35,
Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447.
2. Atļaut Stefanam Rāznam savienot Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu
ar Ilūkstes novada pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja amatu šādās privātajās
kapitālsabiedrībās:
2.1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, Reģ.
Nr.41503029988, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5403;
2.2. SIA ”Latgales Laiks”, Reģ. Nr.41503004556, juridiskā adrese: Saules iela 71B,
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Daugavpils, LV-5401;
2.3. SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca”, Reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese:
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417.
3. Atļaut Stefanam Rāznam savienot Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu
ar Ilūkstes novada pašvaldības pārstāvja amatu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē.
4. Atļaut Stefanam Rāznam savienot Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu
ar Biedrību Biedru amatiem Biedrībās, kurās dalībnieks ir Ilūkstes novada pašvaldība:
4.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, Reģ. Nr.40008020804, juridiskā adrese: Mazā
Pils iela 1, Rīga, LV-1050, t.sk. tās struktūrvienībā – Sēlijas novadu apvienībā;
4.2. biedrībā “Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība ”Kaimiņi””, Reģ. Nr.40008074239,
juridiskā adrese: Rīgas iela 2-3.kabinets, Daugavpils, LV-5401;
4.3. biedrībā “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, Reģ. Nr. 41503023129, juridiskā adrese:
Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401;
4.4. biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs”, Reģ. Nr.40008058925, juridiskā
adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401;
4.5. biedrībā “Eiroreģions “Ezeru zeme””, Reģ. Nr. 40008058427, juridiskā adrese: Brīvības
iela 13, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601;
4.6. biedrībā “Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācija”, Reģ. Nr.40008029057; juridiskā
adrese: Lāčplēša iela 24-102, Rīga, LV-1011;
4.7. biedrībā “Dvietes senlejas pagastu apvienība”, Reģ. Nr.40008076738, juridiskā adrese:
"Pagasta māja", Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Maigurs Krievāns
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