DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Zinātnes ielā 7, Siguldā
2021.gada 5.augustā

Nr.5

Sēdi vada: Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics
Piedalās deputāti: Reinis Ādamsons, Ivo Bernats, Artūrs Caucis, Dainis Dukurs, Erlends Eisaks, Aivars
Garančs, Rūdolfs Kalvāns, Linards Kumskis, Uģis Mitrevics, Ance Pētersone, Līga Sausiņa, Zane
Segliņa, Solvita Strausa, Eva Viļķina, Kristaps Zaļais, Jānis Zilvers, Mārtiņš Zīverts
Nepiedalās: Zane Berdinska (personīgu iemeslu dēļ), I. Stupele (nezināmu iemeslu dēļ)
Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa, Sabiedrisko
attiecību pārvaldes vadītāja S. Brikmane, Personāla nodaļas vadītāja S. Grāvīte
Protokolē: domes sekretāre Elīna Dakša
Sēde sasaukta plkst.18.00
Sēde atklāta plkst.18.07
Darba kārtība:
1. Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa kandidāta izvirzīšanu un
aizvietotāja noteikšanu un atļauju savienot amatus.
1. §
Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa kandidāta izvirzīšanu un aizvietotāja
noteikšanu un atļauju savienot amatus
Ziņo: Juridiskās pārvaldes juriste A. Kalniņa
Siguldas novada pašvaldībā saņemta Rīgas plānošanas reģiona 09.07.2021. vēstule Nr.
7.9/2021/171/N “Par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi”, kurā Rīgas plānošanas reģions
informē, ka atbilstoši Reģionālās attīstības likuma 17.panta nosacījumiem, plānošanas reģiona
pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce ievēlē plānošanas reģiona attīstības padomi. Plānošanas reģiona
attīstības padomi jāievēl 2 mēnešu laikā no pašvaldību vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Rīgas plānošanas
reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci veido visi plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību domju
priekšsēdētāji.
Atbilstoši Rīgas plānošanas reģiona nolikuma 5.punktā noteiktajam par pašvaldības attīstības
padomes locekļa kandidātu lemj attiecīgās pašvaldības dome un iesniedz plānošanas reģiona kopsapulcei
pašvaldības domes lēmuma izrakstu (norakstu). Rīgas plānošanas reģiona administrācija aicina
pašvaldību domes lemt par pārstāvjiem plānošanas reģiona attīstības padomē un iesūtīt attiecīgo domes
lēmumu izrakstus (norakstus).
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Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums)
noteic:
1. interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata
pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts
amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas,
tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses (1.panta 5.punkts);
2. pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks ir valsts amatpersona
(4.panta pirmās daļas 14.punkts);
3. valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma
līguma vai 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 Likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (6.panta pirmā daļa);
4. ja Likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot Likuma 7. panta
otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas
ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem
algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas
personas institūcijās. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka,
ārsta, veterinārārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu
savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai (6.panta
otrā daļa);
5. pašvaldības domes priekšsēdētājs un domes priekšsēdētāja vietnieks, papildus Likuma 6.
panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar (7.panta
ceturtā daļa):
5.1. amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
5.2. šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas
vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
6. 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 (8.1 panta trešā daļa).
Likuma 8.1 panta piektajā daļā noteikts, ka Likumā noteiktajos gadījumos 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.
Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto, plānošanas reģiona
attīstības padome ir plānošanas reģiona lēmējorgāns. Reģionālās attīstības likuma 16.1 panta otrajā daļā
ir noteikta plānošanas reģiona attīstības padomes kompetence:
1) apstiprina plānošanas reģiona nolikumu un budžetu;
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2) var izveidot, reorganizēt un likvidēt plānošanas reģiona iestādes un kapitālsabiedrības;
3) var lemt par dalību biedrībās un nodibinājumos;
4) var noteikt atlīdzību par padomes priekšsēdētāja, padomes locekļu un administrācijas
darbinieku pienākumu pildīšanu un tās izmaksāšanas kārtību;
5) var noteikt plānošanas reģiona sniegto maksas pakalpojumu veidus un samaksas apmēru.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumi noteikti Siguldas novada
pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 18.punktā. Domes
priekšsēdētājs vada domes darbu un:
1) ierosina jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;
2) koordinē Pašvaldības administrācijas un Pašvaldības institūciju darbību;
3) Pašvaldības vārdā savas kompetences ietvaros izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus
juridiskos dokumentus;
4) atver un slēdz kontus kredītiestādēs;
5) izdod saistošus rīkojumus Pašvaldības kompetences jautājumos;
6) vada Finanšu komitejas darbu;
7) organizē Civilās aizsardzības likumā noteikto civilās aizsardzības uzdevumu izpildi;
8) koordinē novada teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta
un budžeta projekta izstrādi;
9) veic citus pienākumus, kas paredzēti normatīvajos aktos un domes lēmumos;
10) tiešā pakļautībā atrodas iekšējais tiesiskuma un lietderības auditors;
11) pārraudzībā atrodas pašvaldības aģentūra “Siguldas Attīstības aģentūra”.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumi noteikti Siguldas
novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.3 “Siguldas novada pašvaldības nolikums” 21.punktā.
Domes priekšsēdētāja vietnieks:
1) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja uzdevumā vai uz domes
lēmuma vai domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda citus
pienākumus normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
2) pilda domes priekšsēdētāja pienākumus iepriekš neparedzētos domes priekšsēdētāja
prombūtnes gadījumos bez īpaša pilnvarojuma laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam;
3) ir tiesīgs piedalīties Pašvaldības komisiju, valžu un darba grupu darbā;
4) iesniedz domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu
pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu un
uzaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
5) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Pašvaldību tiesā;
6) veic citus domes priekšsēdētāja uzdevumus;
7) pilda otra domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus tā prombūtnes laikā.
Izvērtējot pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka amata
pienākumus kopsakarā ar plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amata pienākumiem var secināt,
ka amatu savienošana neradīs interešu konflikta situāciju, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām, kā arī tā nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un Reģionālās attīstības likuma 17.pantu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, 8.1 panta trešo un piekto daļu, kā arī saskaņā ar Attīstības,
uzņēmējdarbības un sporta komitejas 2021.gada 5.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.1, 54.§), ar 17 balsīm
par (R. Ādamsons, I. Bernats, A. Caucis, D. Dukurs, E. Eisaks, A. Garančs, R. Kalvāns, L. Kumskis,
U. Mitrevics, A. Pētersone, L. Sausiņa, Z. Segliņa, S. Strausa, E. Viļķina, K. Zaļais, J. Zilvers,
M. Zīverts), pret – nav, atturas – nav, dome nolemj:
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1. izvirzīt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu par Rīgas
plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa kandidātu;
2. par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa kandidāta Uģa Mitrevica
aizvietotāju noteikt Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Linardu Kumski;
3. atļaut Uģim Mitrevicam savienot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu
ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatu;
4. atļaut Linardam Kumskim savienot Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieka amatu ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa aizvietotāja amatu;
5. lēmumu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.
Sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti.
Sēde slēgta plkst.18.17.
Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2021.gada 26.augustā.

Sēdi vadīja

Uģis Mitrevics

Protokolēja

Elīna Dakša
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