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LĒMUMS Nr.252
Par atļauju valsts amatpersonai Ludmilai UŠAKOVAI savienot amatu

Aizkraukles novada dome, izskatot Ludmilas UŠAKOVAS 22.08.2019. iesniegumu,
reģistrēts pašvaldībā 22.08.2019. ar Nr.2.1-3/1/19/472, ar lūgumu atļaut savienot Aizkraukles
novada domes deputātes amatu ar biedrības “Aizkraukles krievu kopiena “LAD”” valdes
priekšsēdētājas amatu, konstatēja:
Ar 2017.gada 21.jūniju, Ludmila UŠAKOVA ir Aizkraukles novada domes deputāte.
Saskaņā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk
tekstā – Likums) 4.panta pirmās daļas 15.punktu, Ludmila UŠAKOVA ir valsts amatpersona.
Ņemot vērā Likuma 6.panta pirmo daļu, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts
amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
2003.gada 18.jūnijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība “Aizkraukles
krievu kopiena “LAD””, reģistrācijas Nr. 40008075766, juridiskā adresē: Lāčplēša iela 1,
Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, kuras darbības mērķi ir Pilsoniskas sabiedrības attīstības
veicināšana; Krievu tradīciju atjaunošana, latviešu valodas lietošanas konsekventa veicināšana; ar
kultūras jautājumiem saistīto preses izdevumu, radio un televīzijas raidījumu atbalstīšana;
labdarības pasākumu organizēšana; darba un sadzīves apstākļu uzlabošana, pensionāru, invalīdu un
viņu ģimeņu atbalstīšana.
Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka šajā likumā noteiktajos gadījumos
valsts 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,
un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu
savienošanai.
Saskaņā ar Likumu, interešu konflikts ir situācija, kurā amatpersonai, pildot valsts
amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic
citas ar valsts amatpersonas amatu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts
amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz
Aizkraukles novada domes doto atļauju savienot amatus, Ludmilai UŠAKOVAI ir pienākums
jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas
normām, ja, pildot Aizkraukles novada domes deputātes un biedrības “Aizkraukles krievu kopiena
“LAD”” valdes priekšsēdētājas amatus, pastāv iespēja, ka Ludmila UŠAKOVA var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot Aizkraukles novada domes deputātes amata
pienākumus, secināms, ka Aizkraukles novada domes deputātes amata savienošana ar biedrības
“Aizkraukles krievu kopiena “LAD”” valdes priekšsēdētājas amatu nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Persona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 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 pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi,
kas ir pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma "Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6.panta pirmo un otro daļu, Aizkraukles
novada domes Finanšu komitejas 19.09.2019. lēmumu, atklāti balsojot: ar 9 balsīm "Par" (Edgars
BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Valdis
PADOMS, Edgars RATNIEKS, Nikolajs SOKOLS, Arvis UPĪTS, Einārs ZĒBERGS), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav, deputāte Ludmila UŠAKOVA, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma
pieņemšanā nepiedalās, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Atļaut Ludmilai UŠAKOVAI, personas kods 070859-11868, savienot Aizkraukles novada
domes deputātes amatu ar biedrības “Aizkraukles krievu kopiena “LAD”” valdes
priekšsēdētājas amatu.

2.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.

Ludmilai UŠAKOVAI savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt
Aizkraukles novada domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā šā
lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.

4.

Lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo, otro daļu, 189.panta
pirmo daļu, var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu
adrese (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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