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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                                 Nr. 76 

                       (protokols Nr.4,  6.§.) 

 

Par Smiltenes novada bāriņtiesas locekles amatu savienošanu  

 
Dome izskata Smiltenes novada bāriņtiesas locekles Zanes Balodes 2021.gada 11.februāra 

iesniegumu (reģ.ar Nr.SND/21/509) par atļauju savienot Smiltenes novada bāriņtiesas locekles 

pienākumu pildīšanu ar saimniecisko darbību reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā 

saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". 

 Ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.266 (sēdes 

protokols Nr.3., 42.§.) Zane Balode ievēlēta par Smiltenes novada bāriņtiesas locekli. 

Iesniedzēja ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa noteic, ka par valsts amatpersonām 

uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem ir tiesības: 1) izdot administratīvos aktus; 2) veikt uzraudzības, kontroles, 

izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā; 

3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu 

personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar lietu 

vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.  

Papildus Likumā norādītajam, Bāriņtiesu likuma 15.pants nosaka amatu savienošanas 

ierobežojumus bāriņtiesu locekļiem, paredzot, ka bāriņtiesas loceklis papildus likumā „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem 

vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, 

sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgā bāriņtiesa. 

Likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7.pantā noteikti 

speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar: 1) 

amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, 

Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos šai valsts 

amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību; 2) pedagoga, zinātnieka, 

ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā saimnieciskās darbības 

veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"; 3) saimniecisko darbību 

individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek gūti ienākumi tikai no 

lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma vai prakses ārsta 

profesionālās darbības; 4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai 

piederošo nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli"; 5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas 

sava radinieka vārdā, ja tas nerada interešu konfliktu; 6) amatu Valsts prezidenta izveidotā 

komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada interešu konfliktu; 7) dienestu Zemessardzē, 

ja likumā nav noteikts citādi. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts 
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amatpersonu darbībā” 7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, 

kurai šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta 

ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 1) amatu arodbiedrībā; 

2) citu amatu, uzņēmuma līguma, 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 šī savienošana nerada interešu konfliktu 

un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas 

rakstveida atļauja. Ja profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku 

iecelts amatā civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai 

izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā. 

Pašvaldības domei, atbilstoši Likuma 8.1panta piektās daļas 1.punktam 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 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 5.punktā noteikts, ka 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.  

Smiltenes novada dome, izvērtējot Zanes Balodes iesniegumu, konstatē, ka bāriņtiesas 

locekles amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, jo 

saimnieciskās darbības pamatā ir lekciju un kursu sagatavošana un vadīšana bērnu tiesību 

aizsardzības jautājumos, līdz ar to dome secina, ka šādas lekcijas un kursi nav pretrunā ar 

bāriņtiesas locekļa darbību un nostiprina viņas zināšanas.  

 Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 16.februāra  atzinumu (sēdes protokols Nr.3) un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo daļu 

un 9.panta pirmo daļu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6.panta pirmo daļu, 7.panta sestās daļas 2.punktu, 8.1panta piektās daļas 1.punktu, atklāti balsojot 

ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, 

Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis 

Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Atļaut Zanei Balodei savienot saimniecisko darbību (lekciju un kursu sagatavošana un 

vadīšana), reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam 

saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ar Smiltenes novada bāriņtiesas 

locekļa pienākumu pildīšanu.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

 

Iesniedzēja nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 8.1panta 

sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai šis lēmums izdots ar 

atcelšanas atrunu. Iesniedzējai 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                                                                        E. Avotiņš 

 
 


