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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 28.septembrī                                                                                 Nr. 307 

                                                                                          prot. Nr.14, 9.§   
 

Par amatu savienošanas atļauju Vinetai Zemlickai-Ruhmanei 
 

Izskatot Vinetas Zemlickas- Ruhmanes (p.k.) 2017.gada 13.septembra iesniegumu 
(Reģ.Nr.1841) ar lūgumu atļaut savienot Ilūkstes novada domes Administratīvās komisijas locekles 
(sekretāres) amatu ar Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 
speciālistes amatu, dome konstatēja, ka: 

1) Vineta Zemlicka- Ruhmane kā Ilūkstes novada Administratīvās komisijas locekle 
(sekretāre) ir uzskatāma par valsts amatpersonu likuma „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrās daļas izpratnē, kur viņas kompetencē ir izdot 
administratīvos aktus. 

2) 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.  

3) Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹panta 
trešā daļā noteikto, 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. 

4) 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. Izvērtējot likumā „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, Vinetas Zemlickas-Ruhmanes minētos amatu 
pienākumus kopsakarā, secināms, ka šo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav 
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, amatu savienošana nekaitēs 
Vinetas Zemlickas- Ruhmanes tiešo pienākumu pildīšanai. 
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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 1.daļas 27.punktu, ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, 
Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis,  Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

          Atļaut Vinetai Zemlickai- Ruhmanei (p.k.) savienot Ilūkstes novada Administratīvās 
komisijas locekles (sekretāres) amatu ar Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra speciālistes amatu.   

 
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 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. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


