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APSTIPRINĀTA 
Rēzeknes novada domes   

2022.gada 3.novembra sēdē  
(protokols Nr.29, 5.§) 

 
Kārtība, kādā valsts amatpersona paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, 

un kārtība, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas  
funkcijas nodod izpildei citai valsts amatpersonai 

 
Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41 panta pirmās daļas 2.punktu, 

Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630  

„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas  

un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”8.3.2. apakšpunktu  

 
1. Kārtība nosaka kārtību, kādā Rēzeknes novada pašvaldības (turpmāk  - pašvaldība) valsts 

amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā un kārtība, kādā interešu 
konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei citai valsts 
amatpersonai (turpmāk – kārtība). 

2. Šīs kārtības izpratnē: 
2.1. valsts amatpersona - ir pašvaldības iestādes amatpersona vai darbinieks, kuram valsts 

amatpersonas statuss tiek noteikts vai ir noteikts saskaņā ar likumu “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Par valsts amatpersonu uzskatāms 
arī darbinieks, kurš uz laiku pilda valsts amatpersonas amata pienākumus. Attiecībā uz 
šādu valsts amatpersonu piemērojami tie likumā “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” paredzētie noteikumi, kuri attiecas uz valsts amatpersonu, 
kuras amata pienākumus tā pilda, kuram valsts amatpersonas statuss tiek noteikts vai ir 
noteikts saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā”. 

2.2. interešu konflikts - ir situācija, kurā pašvaldības iestādes amatpersonai vai darbiniekam 
kā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus patstāvīgi vai uz 
laiku, 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. Valsts amatpersonai pašai ir pienākums izvērtēt likumā „Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” vai citos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un 
aizliegumus valsts amatpersonām, kā arī pienākums nepieļaut nonākšanu interešu konflikta 
situācijā un ētikas normu pārkāpumus savā darbībā. 

4. Pašvaldības iestādes vadītājam ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai 
pašvaldības iestādēs strādājošās valsts amatpersonas nonāktu interešu konflikta situācijā un 
šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata pilnvaras. 

5. Interešu konflikta vai šķietama interešu konflikta gadījumā valsts amatpersonai ir 
pienākums: 
5.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveida iesniegumā par 

to informēt pašvaldības iestādes vadītāju, paziņojot arī tiešajam vadītājam; 
5.2. atturēties no tālākas amata pienākumu vai funkciju izpildes.  
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6. Interešu konflikta vai šķietama interešu konflikta gadījumā valsts amatpersona iesniegumu 
iesniedz: 
6.1. Rēzeknes novada domes (turpmāk – domes) priekšsēdētājs - domes priekšsēdētāja 

vietniekam; 
6.2. domes priekšsēdētāja vietnieks un pašvaldības izpilddirektors - domes 

priekšsēdētājam; 
6.3. pašvaldības izpilddirektora vietnieks – pašvaldības izpilddirektoram; 
6.4. pašvaldības iestāžu vadītāji un pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieki - 

pašvaldības izpilddirektoram; 
6.5. pašvaldības iestāžu darbinieki, to struktūrvienību vadītāji un darbinieki - pašvaldības 

iestāžu vadītājiem. 
7. Iesniegumā par atrašanos interešu konfliktā norāda: 

7.1. vārdu, uzvārdu; 
7.2. amatu; 
7.3. valsts amatpersonas amata pienākumos iekļauto darbību, kuras veikšanā pati 

amatpersona, radinieks vai cita persona (turpmāk – ieinteresētā persona) ir mantiski 
vai personiski ieinteresēta;  

7.4. situāciju, kurā valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai 
jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar amatpersonas amatu saistītas 
darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt pašas amatpersonas, tās radinieku vai darījumu 
partneru personiskās vai mantiskās intereses. 

7.5. informāciju par ieinteresēto personu: 
7.5.1. fiziskai personai norādot vārdu, uzvārdu, radniecības pakāpi, amatu; 
7.5.2. juridiskajai personai norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi; 
7.5.3. normatīvo aktu, kas noteic, ka konkrētā situācija ir interešu konflikta situācija 

un kas šādu situāciju aizliedz. 
8. Saņemot šīs kārtības 7.punktā norādīto iesniegumu kārtības 6.punktā norādītās 

amatpersonas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā izdod rakstveida 
rīkojumu par attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildes nodošanu citai valsts 
amatpersonai. 

9. Šīs kārtības 9.punkta rīkojumā norāda: 
9.1. valsts amatpersonu, vārdu, uzvārdu un amatu, kuras funkcijas tiks nodotas citas valsts 

amatpersonai izpildei; 
9.2. valsts amatpersonu, vārdu, uzvārdu un amatu, kurai tiks nodota citas valsts 

amatpersonas funkciju izpilde; 
9.3. valsts amatpersonas amata pienākumos iekļautās funkcijas un darbības, kuras tiks 

nodotas citai valsts amatpersonai. 
10. Konstatējot pārkāpumu vai pienākumu pildīšanu apzinātā interešu konflikta situācijā un 

konstatējot apzinātu amatpersonas atrašanos interešu konflikta situācijā, informācija, 
atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, paziņojama kompetentām institūcijām. 

11. Konstatējot pārkāpumu vai pienākumu pildīšanu apzinātā interešu konflikta situācijā, 
iekšējo pārbaudi veic domes priekšsēdētāja nozīmēta amatpersona, sadarbībā ar pašvaldības 
izpilddirektoru, iestāžu vai kapitālsabiedrību vadītājiem, lai novērstu tālāku interešu 
konflikta situācijas iespējamību. 

12. Pašvaldības darbiniekiem aizliegts izpaust informāciju, kas tiem kļuvusi zināma, par to, 
kura valsts amatpersona vai darbinieks informējis par valsts amatpersonas interešu konflikta 
situāciju. Aizliegums izpaust informāciju neattiecas uz informācijas sniegšanu Korupcijas 
novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts policijai, Satversmes aizsardzības birojam, tiesai 
un prokuratūrai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                        M.Švarcs 
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