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Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijas valsts sekretāra
vietniekam A.Stuckam

Par iesnieguma izskatīšanu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir izskatījis Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (turpmāk – RAPLM) iesniegumu ar
lūgumu sniegt viedokli, cik ilgā laika posmā pieļaujama izpilddirektora p.i. amata
savienošana ar pašvaldības domes deputāta matu.
RAPLM norāda, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 14.punkts nosaka, ka novada teritorijā vietējo pašvaldību
institūciju darba nepārtrauktību atbilstoši to apstiprinātajiem nolikumiem
nodrošina tie izpilddirektori, kuri veic izpilddirektora pienākumus attiecīgajā
teritorijā 2009.gada vietējo pašvaldību vēlēšanu dienā (turpmāk - izpilddirektora
p.i.). Savukārt likumā „Par pašvaldībām" noteikts, ka pašvaldībā ir viens
izpilddirektora amats, tādejādi RAPLM uzskata, ka jaunievēlētai pašvaldības
domei ir pienākums jaunajos novados iecelt pašvaldības izpilddirektoru. Ieceļot
novada pašvaldības izpilddirektoru, zūd nepieciešamība turpināt darba attiecības
ar vairākiem bijušo pašvaldību izpilddirektora p.i., jo pēc būtības, darba
nepārtrauktība pašvaldībā nozīmē situāciju, kad dome nav spējīga vai ir kavēta
dažādu iemeslu dēļ pildīt tai likumos noteiktos pienākumus.
Pēc pašvaldību vēlēšanām atsevišķās novadu pašvaldībās, neskatoties uz to,
ka novada pašvaldībā ir iecelts izpilddirektors, darbu turpina vairāki
izpilddirektora p.i., kuri vienlaikus arī ir attiecīgā novada pašvaldību deputāti.
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām" izpilddirektors nedrīkst būt domes deputāts,
savukārt izpilddirektora p.i. pēc būtības ir bijušās pašvaldības izpilddirektora p.i.
uz likumos nenoteiktu laiku. RAPLM uzskata, ka bez īpaša pamatojuma, ar to
domājot, ka uz doto brīdi Latvijā nav situācijas, kad novada pašvaldības dome ir
kavēta pildīt savus pienākumus, atrašanās šādā amatā nav savienojama ar likumā
„Par interešu konflikta novēršanu amatpersonas darbībā" noteikto un domei ir
pienākums attiecīgās novada pašvaldību iestādēs iecelt vismaz iestāžu vadītāja
pienākumu izpildītājus un pieņemt lēmumus darba attiecību pārtraukšanu ar
izpilddirektora p.i., kuri savu darbību veic novadā -bijušo novadu veidojošo
vietējo pašvaldību teritorijās.
Izvērtējot minēto informējam, ka saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantu valsts amatpersonai ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai
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pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Likuma „Par pašvaldībām” 68.pantā noteikts, ka izpilddirektors nedrīkst būt
domes deputāts, izņemot pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par
pieciem tūkstošiem, domes priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora
pienākumus.
Tādejādi pašvaldības domes deputātam ir aizliegts savienot savu valsts
amatpersonas amatu ar šīs pašvaldības izpilddirektora (izpilddirektora p.i.) amatu.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
2.panta pirmajā daļā noteikts, ka deputāta pilnvaras sākas ar jaunievēlētās domes
pirmās sēdes dienu.
Savukārt, valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes
kārtību, ja amata savienošana ir aizliegta, nosaka likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.pants.
Saskaņā ar šī panta pirmo daļu personai, kas pēc stāšanās valsts
amatpersonas amatā vienlaikus ieņem amatu, kura savienošana ar valsts
amatpersonas amatu ir aizliegta, septiņu dienu laikā ir pienākums rakstveidā:
1) paziņot augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai par to, ka
tā ieņem vienu vai vairākus amatus (pilda uzņēmuma līgumu vai pilnvarojumu),
kuru savienošana ar valsts amatpersonas amatu ir aizliegta;
2) iesniegt institūcijai, kurā tā ieņem amatu, kura savienošana ar valsts
amatpersonas amatu ir aizliegta, iesniegumu, lūdzot to atbrīvot no attiecīgā amata.
Šī panta trešā daļa nosaka, ka institūcijai (personai), kas saņēmusi šā panta
pirmās daļas 2.punktā minēto valsts amatpersonas iesniegumu, ir pienākums
mēneša laikā pieņemt lēmumu par personas atbrīvošanu no amata.
Savukārt, saskaņā ar šī panta ceturto daļu, Ja valsts amatpersona no tās
neatkarīgu iemeslu dēļ nesaņem šā panta trešajā daļā minēto lēmumu, tai ir
pienākums pēc minētajā daļā noteiktā termiņa izbeigšanās:
1) rakstveidā par to paziņot augstākai valsts amatpersonai vai koleģiālajai
institūcijai, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;
2) pārtraukt attiecīgā amata pienākumu pildīšanu;
3) paziņot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajai institūcijai (personai) par
atalgojuma saņemšanas pārtraukšanu un neizmantot turpmāk izmaksājamo
atalgojumu.
Ņemot vērā minēto, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uzskata,
ka pašvaldības domes deputāta amata savienošana ar attiecīgās pašvaldības
izpilddirektora p.i. amatu ir jāizbeidz likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 8.panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā no personas
stāšanās pašvaldības domes deputāta amatā.
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