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3. 

Par Kalētu mūzikas un mākslas skolas direktora darba pienākumu pildīšanu un  

atļauju I.Kudumai savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu 

2015.gada 15.jūlijā  saņemts Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores Olitas 

Mauerzakas  iesniegums (reģ.Nr.2.7.10/165), kurā direktore lūdz atbrīvot viņu no 

ieņemamajiem amatiem Priekules novada pašvaldībā. 

Lai nodrošinātu Kalētu Mūzikas un mākslas skolas darbības nepārtrauktību un finanšu 

līdzekļu ekonomiju, izglītības vadītāja A.Purviņa izsaka priekšlikumu direktora 

pienākumus Kalētu Mūzikas un mākslas skolā uzdot veikt Kalētu pamatskolas direktorei 

Inesei Kudumai.  

Izskatot A.Purviņas priekšlikumu, Priekules novada pašvaldības dome konstatēja:  

1. Par Kalētu pamatskolas direktori Inese Kuduma pieņemta darbā ar Priekules 

novada pašvaldības domes 26.08.2010. lēmumu „Par direktoru Priekules novada 

Kalētu pamatskolai” (protokols Nr.14, 12.§). Inese Kuduma 2013.gadā ievēlēta par 

Priekules novada pašvaldības domes deputāti. 

2. Saskaņā ar likumu par "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 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. 

3. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. 

panta pirmās daļas 15. punktu pašvaldības domes deputāts un saskaņā ar šī panta 

16.punktu publiskas personas iestādes vadītājs ir valsts amatpersona. 

4. 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 pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 



ierobežojumi. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 38.panta 2.daļu personai Inesei 

Kudumai ir pienākums amatu savienošanā ievērot šajā normā minētos 

ierobežojumus 

5. Atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

6.panta otrajai daļai un 7.panta piektās daļas 4.punktam, publisku personu iestāžu 

vadītājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts 

vai pašvaldību institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta 

tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo 

personu iecēlusi vai ievēlējusi amatā. 

6. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu un 38.panta 2.daļas 

4.punktu, pašvaldības domes deputāte Inese Kuduma ir tiesīga savienot minētos 

amatus. 

7. Izvērtējot A.Purviņas priekšlikumu, Priekules novada pašvaldības dome atbilstoši 

likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.
1 

panta 

piektajai daļai, konstatē, ka priekšlikums atbilst šā panta trešās daļas prasībām un 

secina, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitē valsts amatpersonas tiešo 

pienākumu veikšanai, kā arī nav konstatēti citi apstākļi, kas liegtu vai ierobežotu 

savienot augstāk minētos amatus. 

Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

vispārējam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu 

un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju 

savienot amatus, personām ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot iepriekš minētos 

amatus, pastāv iespēja, ka persona var nonākt interešu konfliktā. 

Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un amatpersonu 

darbībā” 8
1
. panta otro daļu, 7. panta piektās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 27.punktu, atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Alda Binfelde, 

Arta Brauna, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  

Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins), deputāte Inese Kuduma, 

pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā’’ 

paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā nepiedalās; PRET 

-  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Nozīmēt Kalētu pamatskolas direktori Inesi Kudumu par Kalētu Mūzikas un 

mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāju. 

2. Atļaut Inesei Kudumai Kalētu pamatskolas direktora pienākumus apvienot ar 

Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktora pienākumiem. 

Lēmums paziņojams Kalētu pamatskolas direktorei Inesei Kudumai, izglītības vadītājai 

Agritai Purviņai un pašvaldības grāmatvedībai. 

 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     Vija Jablonska 
 


