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LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā
2019.gada 14.maijā

Protokols Nr.8

Sēde sasaukta plkst. 8.15
Sēdi atklāj plkst. 8.15
Sēdi vada - novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas personāla speciāliste Ināra Strazda.
Sēdē piedalās
- novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
(kavējās)
Sēdē nepiedalās
- novada domes deputāts: Arturs Isakovičs - atvaļinājumā
Sēdē klātesošas personas:
- S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors; Ilona Igovena, attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris
Pentjušs, datortīkla uzturēšanas administrators.
- Sergejs Timofejevs, avīzes Panorama Rezekne ārštata korespondents
Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs piedāvā balsot par ārkārtas domes
sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars
Mekšs, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt Ludzas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtību, darba kārtībā 8
(astoņi) jautājumi.

Darba kārtība:
1. Par amatu savienošanas atļauju.
2. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0277 nomas tiesību
izsoli.
3. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0447 nomas tiesību
izsoli.
4. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 004 0137 nomas tiesību
izsoli.
5. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0141 nomas tiesību
izsoli.
6. Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0448 nomas tiesību
izsoli.
7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68600010307 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
1. §
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada 2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/209) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 635.vēlēšanu iecirkņa (Cirmas
pagastā) komisijas locekļa amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds>, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija
lēmumu „Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,

Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada 635.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2019.gada
2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada 2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/210) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 639.vēlēšanu iecirkņa (Istras
pagastā) komisijas sekretāra amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada 639.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no
2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada 2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/211) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 648.vēlēšanu iecirkņa (Pureņu
pagastā) komisijas locekļa amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR –.....
(deputātu uzvārdi); PRET –..... (deputātu uzvārdi); ATTURAS –..... (deputātu uzvārdi)
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada 648.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2019.gada
2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada 2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/212) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 632.vēlēšanu iecirkņa (Briģu
pagastā) komisijas locekļa amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds>, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija
lēmumu „Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus<Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt

interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada 632.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2019.gada
2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietnieces <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada 2.maija iesniegums (Ludzas
novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/213) ar lūgumu
atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada
645.vēlēšanu iecirkņa (Ņukšu pagastā) komisijas locekļa amatu no 2019.gada 2.maija līdz
2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds>, <personas kods> pamatojoties uz Ludzas novada domes
2014.gada 24.jūlija lēmumu „Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietnieka un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.
Ludzas novada bāriņtiesas nolikuma (jaunā redakcijā apstiprināts ar Ludzas novada
domes 2014.gada 23.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 23.§)) 1.1.punkts nosaka, ka
Ludzas novada bāriņtiesa ir Ludzas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā
apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu un Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR –
13 balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada 645.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

6.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekļa <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada 2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/214) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa (Ludzas
pilsētā) komisijas locekļa amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2019.gada
2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
7.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/215) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada sociālā dienesta vadītājas amatu ar
Ludzas novada 648.vēlēšanu iecirkņa (Pureņu pagastā) komisijas priekšsēdētāja amatu no
2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:

<Vārds Uzvārds>, <personas kods> pamatojoties uz Ludzas novada domes
2009.gada 30.jūlija lēmumu „Ludzas novada sociālā dienesta izveidošana” (protokols Nr.5,
25.§), ar 2009.gada 1.septembri tika iecelta Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatā.
Ludzas novada sociālā dienesta nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes
30.07.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 25.§), ar grozījumiem, kas veikti ar Ludzas
novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 31.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas
novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību,
organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ludzas novada pašvaldības teritorijā savu
pamatdzīvesvietu deklarējušām personām.
<Vārds Uzvārds>, ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatu ar citu amatu publiskas personas
institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā.

<Vārds Uzvārds>, Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR –
13 balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada sociālā
dienesta vadītāja amatu ar Ludzas novada 648.vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
8.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/216) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas
komisijas locekles-sekretāres amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa (Ludzas pilsētā)
komisijas priekšsēdētājas amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds>, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra
sēdes lēmumu „Par Ludzas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 22.§), pilda Ludzas novada pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu
tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas
locekļa-sekretāra amatā apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir
institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētāja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļasekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētāja amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu

un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu un
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds
Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
īpašuma privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu
iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
9.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/216) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas locekles amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa (Ludzas pilsētā) komisijas
priekšsēdētājas amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 11.§), pilda Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu tikai ar
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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
locekļa amatā apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija,
kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amata
pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata
pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu
un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds
Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,

Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
10.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/221) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekles amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa
(Ludzas pilsētā) komisijas sekretāres amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds>, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra
sēdes lēmumu „Par komisijas izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai”
(protokols Nr.21, 32.§), pilda Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm
izvērtēšanai locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatā apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar
to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada
pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatu ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm
izvērtēšanai locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu
savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai
locekļa un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka
<Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada pašvaldības
komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada
27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
11.

Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/221) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu ar Ludzas
novada 626.vēlēšanu iecirkņa (Ludzas pilsētā) komisijas sekretāra amatu no 2019.gada
2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 33.§), pilda
Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un
nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā apstiprināja Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas
tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka
amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2019.gada
2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601
12.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/221) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas priekšsēdētāja vietnieces-sekretāres amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa
(Ludzas pilsētā) komisijas sekretāra amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 11.§), pilda Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds>, kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieka-sekretāra amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatā apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas
novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieka-sekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu
savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietniekasekretāra amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv
iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar Ludzas novada
626. vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada
27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
13.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/221) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas locekles-sekretāres amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa
(Ludzas pilsētā) komisijas sekretāra amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.11, 36.§), pilda Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa-sekretāra pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļasekretāra amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa-sekretāra amatā apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada
dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amatu.

Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekļa-sekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra
amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka
<Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada
27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
14.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/221) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas
amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa (Ludzas pilsētā) komisijas sekretāra amatu no
2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> , pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes
lēmumu „Par izmaiņām Ludzas novada Dzīvokļu komisijas sastāvā” (protokols Nr.11, 28.§),
pilda Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatā
apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatu
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem,
Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo
pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds > ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu

iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada Dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra
amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
15.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/228/391) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas locekles
amatu ar Ludzas novada 637.vēlēšanu iecirkņa (Isnaudas pagastā) komisijas priekšsēdētājas
amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2013.gada 28.marta sēdes
lēmumu „Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā” (protokols Nr.5, 61.§), pilda Ludzas
novada Dzīvokļu komisijas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amatā apstiprināja
Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt
atļauju savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada Dzīvokļu
komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada 637.vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
16.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 02.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/228/391) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Administratīvās komisijas
locekles amatu ar Ludzas novada 637.vēlēšanu iecirkņa (Isnaudas pagastā) komisijas
priekšsēdētājas amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra
sēdes lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 29.§), pilda Ludzas novada pašvaldības administratīvās
komisijas locekļa pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, 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.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 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.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu tikai ar 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.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa
amatā apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amata
pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata
pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu
un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas
tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu un Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var
nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13
balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
administratīvās komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada 637.vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētāja amatu no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
17.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada
3.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 07.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/231) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Sporta skolas direktores amatu ar
Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa (Ludzas pilsētā) komisijas locekļa amatu no 2019.gada
2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:

<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 25.novembra
lēmumu „Par Ludzas novada Sporta skolas direktora iecelšanu amatā” (protokols Nr.31, 1.§),
tika iecelta Ludzas novada Sporta skolas direktora amatā.
Ludzas novada Sporta skolas nolikuma (apstiprināts jaunā redakcijā ar Ludzas novada
domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 30.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas novada
Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides sporta
izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu ar citu amatu publiskas personas
institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā.

<Vārds Uzvārds> Ludzas novada Sporta skolas direktora amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Sporta skolas direktora amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta
situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR –
13 balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada Sporta skolas
direktora amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
18.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2019.gada
2.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 10.05.2019., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/250) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītājas
amatu ar Ludzas novada 644.vēlēšanu iecirkņa (Nirzas pagastā) komisijas locekļa amatu no
2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds>, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 26.augusta
lēmumu „Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā” (protokols
Nr.24, 39.§), ar 2010.gada 1.septembri tika iecelta Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.
Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada
domes 22.01.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 51.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas novada
pašvaldības Isnaudas pagasta pārvalde ir Ludzas novada domes izveidota iestāde, kas Ludzas
novada Isnaudas pagasta administratīvajā teritorijā fiziskām un juridiskām personām
nodrošina likumā „Par pašvaldībām" un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības
sniegto pakalpojumu pieejamību.
<Vārds Uzvārds>, ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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 amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatā
apstiprināja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir
kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu

iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR –
13 balsis (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, Ludzas novada Isnaudas pagasta
pārvaldes vadītāja amatu ar Ludzas novada 644.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 27.maijam.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
Pievienojas deputāte Svetlana Rjutkinena.
2.§
Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0277
nomas tiesību izsoli
Ziņo: I.Igovena
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu
par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru,
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Organizēt neapbūvētas Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0277, Ludzas novadā, Isnaudas pagastā, mutisku
nomas tiesību izsoli.
1. Apstiprināt lēmuma 1.punktā noteiktā zemes vienības nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 118,00 (viens simts astoņpadsmit euro un nulle centi) gadā un pievienotās vērtības
nodoklis.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Zemes vienības nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz zemes vienības nomas tiesību
izsoles noteikumiem, rīkot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas
un zemes nomas tiesību izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0277 nomas tiesību izsoles
noteikumi.
3. §
Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030447
nomas tiesību izsoli

Ziņo: I.Igovena
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu
par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru,
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Organizēt neapbūvētas Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības 1,69 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030447, Ludzas novadā, Ņukšu pagastā, mutisku nomas
tiesību izsoli.
1. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā zemes vienības nomas tiesību izsoles sākumcenu
- EUR 99,71 (deviņdesmit deviņi euro 71 cents) gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Zemes vienības nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz zemes vienības nomas tiesību
izsoles noteikumiem, rīkot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas
un zemes nomas tiesību izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030447 nomas tiesību izsoles
noteikumi.
4. §
Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 004 0137
nomas tiesību izsoli
Ziņo: I.Igovena
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu
par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru,
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Organizēt neapbūvētas Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības 7,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 004 0137, Ludzas novadā, Ņukšu pagastā, mutisku
nomas tiesību izsoli.
1. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā zemes vienības nomas tiesību izsoles sākumcenu
- EUR 424,80 (četri simti divdesmit četri euro 80 centi) gadā un pievienotās vērtības
nodoklis.
2. Apstiprināt lēmuma 1.punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

3. Zemes vienības nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz zemes vienības nomas tiesību
izsoles noteikumiem, rīkot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas
un zemes nomas tiesību izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 004 0137 nomas tiesību izsoles
noteikumi.
5.§
Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0141
nomas tiesību izsoli
Ziņo: I.Igovena
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu
par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru,
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Organizēt neapbūvētas Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības 3,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0141, Ludzas novadā, Pureņu pagastā, mutisku
nomas tiesību izsoli.
1. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā zemes vienības nomas tiesību izsoles sākumcenu
- EUR 231,80 (divi simti trīsdesmit viens euro 80 centi) gadā un pievienotās vērtības
nodoklis.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Zemes vienības nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz zemes vienības nomas tiesību
izsoles noteikumiem, rīkot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas
un zemes nomas tiesību izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0141 nomas tiesību izsoles
noteikumi.
6.§
Par neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0448
nomas tiesību izsoli
Ziņo: I.Igovena
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu,
saskaņā ar 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu
par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru,

atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Organizēt neapbūvētas Ludzas novada pašvaldības piekrītošas zemes vienības 1,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0448 Ludzas novadā Ņukšu pagastā, mutisku nomas
tiesību izsoli.
1. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā zemes vienības nomas tiesību izsoles sākumcenu
- EUR 64,90 (sešdesmit četri euro deviņdesmit centi) gadā un pievienotās vērtības
nodoklis.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
3. Zemes vienības nomas tiesību izsoli, pamatojoties uz zemes vienības nomas tiesību
izsoles noteikumiem, rīkot Ludzas novada pašvaldības iznomāšanas un zemes nomas
tiesību izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Pielikumā: Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0448
izsoles noteikumi.

nomas tiesību

7.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: S.Jakovļevs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>,, 10.05.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus
(Ludzas novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2019. gada 10. maijā un reģistrēti ar
Nr.3.5.3/2019/74-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds
Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Saules ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1687,27
EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas Saules ielā 14,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2019.gada 10.maija atzinumu
Nr.3.5.3/2019/25-N),
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā Agnesei Zambarei piederošā
nekustamā īpašuma Saules ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”” starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12
mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc
minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī
pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu
iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>, 09.05.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2019. gada 09. maijā un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/71S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma J. Soikāna ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 900,52 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu

segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentam 50% apmērā ēkas J. Soikāna ielā 19A,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2019. gada 10. maija
atzinumu Nr.3.5.3/2019/24-N),
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma J. Soikāna ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts
garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc
minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī
pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu
iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>, 30.04.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2019. gada 30. aprīlī un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/61S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Kārsavas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 452,43 EUR.

Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas Kārsavas ielā 18,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2019. gada 10. maija
atzinumu Nr.3.5.3/2019/23-N),
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Kārsavas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un
jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes
lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc
minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī
pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu
iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
8. §

Par nekustamā īpašuma “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68600010307 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 24.janvārī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma - “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010307,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu, sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.1,
36.§).
2019.gada 24.aprīlī tika rīkota nekustamā īpašuma – “Skolaskalns”, Istras pagasts,
Ludzas novads ir reģistrēts Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000139636 ar
kadastra numuru 68600010307, kas sastāv no zemes gabala 2,88 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0307, trīsstāvu nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0307 001, vienstāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 002 un būves ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 003 izsole, kurā piedalījās viens pretendents, juridiska
persona: SIA “HEVONEN”, reģistrācijas Nr. 40003903505, juridiskā adrese: “Jaunbērzi”,
Brankas, Cenu pag., Ozolnieku novads, LV-3042 valdes priekšsēdētājs <Vārds Uzvārds>,
.Pretendents SIA “HEVONEN”, reģistrācijas Nr. 40003903505 nosolīja augstāko cenu EUR
70707,48 (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti septiņi euro un 48 centi) un ir ieguvis tiesības
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “HEVONEN”, reģistrācijas nr. 40003903505 ir samaksājusi visu pirkuma maksu
EUR 70707,48 (septiņdesmit tūkstoši septiņi simti septiņi euro un 48 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2019.gada 24.aprīļa organizētās izsoles
rezultātiem,
atklāti balsojot PAR - 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs,
Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET - nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Skolaskalns”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas
sastāv no zemes gabala 2,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307, trīsstāvu
nedzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 001, vienstāvu dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0307 002 un būves ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0307
003, 2019.gada 24.aprīļa izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 70707,48
(septiņdesmit tūkstoši septiņi simti septiņi euro un 48 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA
“HEVONEN”, reģistrācijas nr. 40003903505, juridiskā adrese: “Jaunbērzi”, Brankas, Cenu
pag., Ozolnieku novads, LV-3042.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdi slēdz plkst. 8.40.
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