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Nr.429
(prot.Nr.17, 27.punkts)

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes
Nr.15 lēmumā Nr.30 „Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā”
Lielvārdes novada dome 2011.gada 31.augusta sēdē Nr.10 pieņēma
lēmumu Nr.35 “Par sadarbības līguma noslēgšanu par koncesijas procedūras
organizēšanu “Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana Ogres, Ikšķiles,
Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību administratīvajās
teritorijās””, kura 2.punktā pilnvaroja Ogres novada pašvaldību veikt publisko
iepirkumu par Finanšu ekonomiskā aprēķina izstrādi un Koncesijas procedūras
dokumentācijas izstrādi par tiesībām nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu un
šķirošanu Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma un Baldones novadu pašvaldību
administratīvajās teritorijās un iesniegt Finanšu ekonomisko aprēķinu LR Finanšu
ministrijai un Centrālajā finanšu līgumu aģentūrai atzinuma saņemšanai.
Lielvārdes novada dome 2012.gada 27.decembra sēdē Nr.15 pieņēma
lēmumu Nr.15 “Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā”, kura 2. punktā ir noteikts publiskā partnera Pašvaldības
pārstāvis un lēmuma 3.punktā ir noteikti koncesijas procedūras komisijas
Pašvaldības pārstāvji.
Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2018.gada 22.oktobrī
saņēma no Ogres novada pašvaldības vēstuli Nr.2-5.1/3128 “Par atkritumu
apsaimniekošanas tiesību nodošanu Ogres, Baldones, Ķeguma un Lielvārdes
novadu pašvaldību teritorijās”, kura informē,:
1) ka Ogres novada pašvaldība turpina darbu pie publiskās un privātās partnerības
izveidošanas par atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošanu Ogres, Baldones,
Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās;
2) 2018.gada 15.oktobrī ir noslēgts līgums ar SIA “JURSIKO” par publiskās un
privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes un publiskās un
privātās partnerības iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādes “Atkritumu
apsaimniekošanas tiesību nodošana novadu pašvaldību administratīvajās
teritorijās” īstenošanu, lai pēc šī līguma izpildes pašvaldības varētu uzsākt
koncesijas procedūru;

3) lūdz Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvjus 2018.gada 2.novembrī uz
sanāksmi ar konsultantiem un publiskās un privātās partnerības finanšu un
ekonomisko aprēķinu izstrādes un publiskās un privātās partnerības iepirkuma
procedūras dokumentācijas izstrādes veicējiem SIA “JURSIKO”.
Saskaņā ar likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta ceturto daļu likuma 4.panta pirmās daļas 14.punktā minētajām
valsts amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas
nosacījumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Izvērtējot esošo situāciju,
Lielvārdes novada dome secina, ka Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieka amata un citu Līgas Zariņas ieņemto amatu pašvaldībā savienošana ar
amatu Ogres, Baldones, Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību izveidotajā
koncesijas procedūras komisijā nebūs pretrunā ar valsts amatpersonu saistošām
ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar likuma ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta sesto daļu likuma 4.panta otrās daļas 3.punktā minētajām valsts
amatpersonām, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas
nosacījumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās
valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā. Izvērtējot esošo situāciju,
Lielvārdes novada dome secina, ka Juridiskās nodaļas vadītājas amata un citu
Elitas Ozoliņas ieņemto amatu pašvaldībā savienošana ar amatu Ogres, Baldones,
Ķeguma un Lielvārdes novadu pašvaldību izveidotajā koncesijas procedūras
komisijā nebūs pretrunā ar valsts amatpersonu saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un
27.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta pirmās daļas 14.punktu un otrās daļas 3.punktu, 7.panta ceturto un sesto
daļu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes Nr.15 lēmumā
Nr.30 „Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu apsaimniekošanas
jomā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Par publiskā partnera pārstāvi noteikt: Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāju Santu Ločmeli”;
1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Par pārstāvjiem koncesijas procedūras komisijā noteikt: Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektora vietnieci Līgu Zariņu un Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāju Elitu Ozoliņu.”
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Administratīvās un
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai lēmumu vienas darba dienas
laikā pēc tā spēkā stāšanās nosūtīt Ogres novada pašvaldībai.
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3. Atļaut Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Līgai Zariņai
un Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītājai
Elitai Ozoliņai savienot amatu Ogres, Baldones, Ķeguma un Lielvārdes
novadu pašvaldību izveidotajā koncesijas procedūras komisijā ar amatiem,
kuros amatpersonas ir apstiprinātas ar domes lēmumiem, domes
izpilddirektora vai domes priekšsēdētāja rīkojumiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
Domes priekšsēdētāja

S. Ločmele
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