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LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2014.gada 18.decembr

Ludz

Protokols Nr. 22

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atkl j plkst. 16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens, Olita Bakl ne (sēdē piedal s no plkst. 16.02),
Voldem rs Dibaņins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova
Sēdē nepiedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs – darba pien kumi
Sēdē kl tesošas personas:
- domes administr cijas darbinieki: Ludzas novada Soci l
Gorbunova-Kozlova; nekustam īpašuma ekonomiste Aina Poik ne;

dienesta vadīt ja Lilita
administratīv s nodaļas

vadīt ja Inese Kamzole; datortīkla administrators Vladimirs Vasiļevskis; juridisk s nodaļas
vadīt jas p.i. Jeļena Kigitoviča; sabiedrisko attiecību speci liste Svetlana Rimša
Atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Voldem rs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes rk rtas sēdes darba k rtība apstiprin ta.
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Darba k rt ba:
1. Par 2014.gada 27.novembra Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.25
„Par soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ” precizēšanu.
2. Par pieteikuma izvērtēšanu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
daudzdzīvokļu m jai Blaumaņa iel 9, Ludz , Ludzas novads.
3. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.
4. Par amatu savienošanas atļauju A.Gendelei.
Plkst. 16.02 ierodas domes deput te Olita Bakl ne.
1.§
Par 2014.gada 27.novembra Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.25
„Par soci l s pal dz bas pabalstiem Ludzas novad ” preciz šanu
(ziņo: L.Gorbunova-Kozlova)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijas 2014.gada 10.decembra vēstuli Nr.18-6/10951 „Par
saistošajiem noteikumiem”, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras past vīg s
komitejas 2014.gada 17.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2014.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra
saistošajos noteikumos Nr.25 „Par soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ” :
1.1. Papildin t saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar „Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par soci laj m garantij m b renim un
bez vec ku g dības palikušajam bērnam, kurš ir rpusģimenes aprūpē, k arī pēc rpusģimenes
aprūpes beigšan s” 27., 30., 31. un 31¹.punktiem.”
1.2. Precizēt saistošo noteikumu 2.5.1.apakšpunktu, izsakot to š d redakcij :
„2.5.1. Pabalstu piešķir bērniem b reņiem un bez vec ku g dības palikušiem bērniem pēc
rpusģimenes aprūpes beigšan s. Ja bērns pēc rpusģimenes aprūpes turpina m cīties,
neizmantot s garantijas tiek saglab tas visu m cību laiku, bet ne ilg k k līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai.”
1.3. Precizēt saistošo noteikumu 2.6.1.punktu, izsakot to š d
redakcij :
„2.6.1. ikmēneša atlīdzība audžuģimenei – pabalsts bērnu uzturam tiek noteikts 160 euro
apmēr ”.
1.4. Precizēt saistošo noteikumu I. nodaļas nosaukumu „Visp rīgie noteikumi”, izsakot to
š d redakcij : „Visp rīgie jaut jumi”.
1.5. Svītrot saistošo noteikumu 1.4.apakšpunktu.
1.6. Precizēt saistošo noteikumu 1.5., 1.6., 1.7., 1.8, 1.8.1, 1.8.2., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5.,
1.8.6., 1.9.apakšpunktu numer ciju, veicot grozījumus no 1.5.apakšpunkta uz 1.4.apakšpunktu,
no 1.6.apakšpunkta uz 1.5.apakšpunktu, no 1.7.apakšpunkta uz 1.6.apakšpunktu, no
1.8.apakšpunkta uz 1.7.apakšpunktu, no 1.8.1.apakšpunkta uz 1.7.1apakšpunktu, no 1.8.2.
apakšpunkta uz 1.7.2.apakšpunktu, no 1.8.3.apakšpunkta uz 1.7.3apakšpunktu, no 1.8.4.
apakšpunkta uz 1.7.4.apakšpunktu, no 1.8.5.apakšpunkta uz 1.7.5apakšpunktu, no 1.8.6.
apakšpunkta uz 1.7.6.apakšpunktu, no 1.9.apakšpunkta uz 1.8.apakšpunktu.
1.7.
Precizēt saistošo noteikumu 2.1.2.apakšpunktu, izsakot to š d redakcij :
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„Pabalsti trūcīg m person m/ģimenēm:
1) pabalsts bērna izglītībai un audzin šanai;
2) pabalsts neparedzētos gadījumos.”
1.8. Precizēt saistošo noteikumu 2.1.3.apakšpunktu, svītrojot 2)apakšpunktu.
1.9. Precizēt saistošo noteikumu 2.1.4.apakšpunktu, izsakot to š d redakcij
„2.1.4.Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
maznodrošin t m
person m/ģimenēm”.
1.10. Papildin t saistošos noteikumus ar 2.1.5.apakšpunktu, izsakot to š d redakcij
„2.1.5.Pabalsts bērna ēdin šanai”.
1.11. Precizēt saistošo noteikumu 2.5.2.1. un 2.5.2.3.apakšpunktus, atbilstoši Invalidit tes
likum lietotajai terminoloģijai, aizvietojot v rdu „invalīds” ar v rdiem „persona ar invalidit ti”.
1.12. Precizēt saistošo noteikumu 3.5.apakšpunktu, aizvietojot v rdu „bērns invalīds” ar
v rdiem „bērns ar invalidit ti”.
1.13. Precizēt saistošo noteikumu 3.2.apakšpunkta 9)apakšpunktu, izsakot to š d
redakcij : „9) rēķins vai čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzr dot oriģin lu), kas
pier da izdevumu apmēru (medicīnas iest dēs, rehabilit cijas centros rstniecības nolūk ),
prim r s aprūpes (ģimenes) rstu ieteikumi par nepieciešamajiem pakalpojumiem.”
1.14. Svītrot saistošo noteikumu 3.4.apakšpunktu.
1.15. Precizēt saistošo noteikumu 3.5., 3.6., 3.7., 3.8, 3.9., 3.10., 3.11.apakšpunktu
numer ciju, veicot grozījumus no 3.5.apakšpunkta uz 3.4.apakšpunktu, no 3.6.apakšpunkta uz
3.5.apakšpunktu, no 3.7.apakšpunkta uz 3.6.apakšpunktu, no 3.8.apakšpunkta uz
3.7.apakšpunktu, no 3.9.apakšpunkta uz 3.8.apakšpunktu, no 3.10.apakšpunkta uz
3.9.apakšpunktu, no 3.11.apakšpunkta uz 3.10.apakšpunktu.
1.16. Svītrot saistošo noteikumu 4.1.apakšpunkta 2) un 3)apakšpunktus.
1.17. Precizēt saistošo noteikumu 4.1.apakšpunkta 4) un 5) apakšpunktu numer ciju,
veicot grozījumus no 4) apakšpunkta uz 2) apakšpunktu, no 5) apakšpunkta uz 3) apakšpunktu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.25 „ Par soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ” rakstisk un elektronisk veid
nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.§
Par pieteikuma izv rt šanu par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
daudzdz vokļu m jai Blaumaņa iel 9, Ludz , Ludzas novads
(ziņo: A.Poik ne)
Ludzas novada pašvaldība 2014.gada 4.decembrī saņēma dzīvojam s m jas Blaumaņa
iel
9, Ludz
p rvaldnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49,
Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/1131) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
dzīvojam s m jas Ludz , Blaumaņa iel 9 av rijas situ cijas novēršanai jumta seguma
atjaunošanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu m jas renov cijai,
ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts par bīstamu
cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ie j likvidē terora akta, av rijas, stihiskas nelaimes vai citas
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katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas darbiem – 50% bet ne vair k k
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Blaumaņa iel 9, Ludz
un konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2014.gada 10.decembra komisijas sēdē izskatīja darbu t mi jumta kapit lremontam
dzīvojamai m jai Blaumaņa iel 9, Ludz , Ludzas novad , kas ir par kopējo summu EUR
16933,43 ar PVN un saskaņ ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 6000,00 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3 punktu,
un ņemot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2014.gada
17.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Blaumaņa iel 9, Ludz , Ludzas novad jumta remontam
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro un 00 centi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
(ziņo : A.Poik ne)
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2014. gada 11.decembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj ņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/804 „Par brīvo dzīvokļu
apsaimniekošanas maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 12.12.2014. Nr.3.1.1.8.1/1165) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2014. gada novembra mēnesī aprēķin to
summu EUR 116,80 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un EUR 106,70
par apkures maksas apmaksu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra MK
noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīrēt js norēķin s ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25. punktu un ņemot
vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2014.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Norēķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”
iekļaut izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksas un apkures maksas apmaksu 2014.gada novembra mēnesī par summu
EUR 223,50 (divi simti divdesmit trīs euro 50 centi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures maksas apmaksu par 2014.gada novembra mēnesi pilnīgu apmaksu EUR
223,50 (divi simti divdesmit trīs euro 50 centi) apmēr no Ludzas novada pašvaldības budžeta
dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
4.§
Par amatu savienošanas atļauju
(ziņo: I.Kamzole)
1.
2014.gada 2.decembrī Ludzas novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele iesniedza
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb saņemts 02.12.2014., reģistrēts ar reģ.Nr.3.1.1.11.2/3498)
ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada domes priekšsēdēt jas amatu un Ludzas novada
Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdēt ja amatu ar Latgales pl nošanas reģiona
attīstības padomes priekšsēdēt jas amatu.
Izvērtējot domes rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus, Ludzas novada
dome konstatēja:
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2013.gada 18.jūnija lēmumu „Ludzas novada
domes priekšsēdēt ja vēlēšanas”, A.Gendele ar 2013.gada 18.jūniju ievēlēta par Ludzas novada
domes priekšsēdēt ju.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” 4.panta pirm s
daļas 14.punkts nosaka, ka pašvaldības domes priekšsēdēt js ir valsts amatpersona.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” 6.panta pirm daļa
nosaka, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šaj likum vai cit normatīvaj akt nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Saskaņ ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb " 7.panta
piekto daļu, pašvaldību domju priekšsēdēt jiem ir noteikti speci lie valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi; pašvaldības domes priekšsēdēt jam ir atļauts savienot valsts
amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņ ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrīb , biedrīb vai nodibin jum , politiskaj partij , politisko partiju
apvienīb vai reliģiskaj organiz cij , ja š panta četrpadsmitaj daļ nav noteikts cit di;
3) pedagoga, zin tnieka, rsta, profesion la sportista un radošo darbu;
31) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts
vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un ir saņemta t s
valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
32) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldības kapit lsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu
un ir saņemta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcij , ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir saņemta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
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41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administr cija,
starptautisk organiz cija vai t s p rst vniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir
saņemta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat .
Līdz ar to A.Gendele k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uzņēmuma
līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta attiecīg s
institūcijas (amatpersonas) rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprin jusi amat .
A.Gendeli k Ludzas novada domes priekšsēdēt ju ievēlēja amat Ludzas novada dome,
līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņ ar likuma "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbīb " 7.panta piekto daļu ir kompetenta veikt izvērtējumu un
sniegt atļauju savienot Ludzas novada domes priekšsēdēt ja amatu ar Latgales pl nošanas
reģiona attīstības padomes priekšsēdēt ja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada domes priekšsēdēt ja amata pien kumus kopsakar ar Latgales
pl nošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdēt ja amata pien kumiem, secin ms, ka amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, k arī nav pretrun ar valsts amatpersonai saistoš m ētikas
norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo pien kumu veikšanai.
Atbilstoši likuma visp rīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Gendelei ir pien kums jebkur brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot Ludzas novada domes priekšsēdēt ja amatu un Latgales pl nošanas reģiona attīstības
padomes priekšsēdēt ja amatu, past v iespēja, ka A.Gendele var non kt interešu konflikta
situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ”
4.panta pirm s daļas 14.punktu, 7.panta piekto daļu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par
pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, Administratīv procesa likuma 2., 7., 11., 67.,
70.pantu, ņemot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2014.gada 17.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2014.gada 18.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes
priekšsēdēt ja Alīna Gendele, atkl ti balsojot: PAR – 134 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Dibaņins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Alīnai Gendelei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada domes
priekšsēdēt ja amatu ar Latgales pl nošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdēt ja amatu.
2. Šo lēmumu saskaņ ar Administratīv procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rsūdzēt Administratīv s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
2014.gada 2.decembrī Ludzas novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele iesniedza
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb saņemts 02.12.2014., reģistrēts ar reģ.Nr.3.1.1.11.2/3498)
ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada domes priekšsēdēt jas amatu un Ludzas novada
Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdēt ja amatu ar Latgales pl nošanas reģiona
attīstības padomes priekšsēdēt jas amatu.
Izvērtējot domes rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus, Ludzas novada
dome konstatēja:
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu „Par izmaiņ m
Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas sast v ”, A.Gendele ar 2010.gada 22.jūliju
ievēlēta par Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdēt ju.
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A.Gendele ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb ” 4.panta otr daļa nosaka, ka par valsts amatperson m uzskat mas arī
personas, kur m, pildot amata pien kumus valsts vai pašvaldības institūcij s, saskaņ ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, k arī veikt uzraudzības, kontroles,
izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecīb uz person m, kas neatrodas to tieš vai netieš
pakļautīb , vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skait finanšu līdzekļiem.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” 6.panta pirm daļa
nosaka, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu,
uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šaj likum vai cit normatīvaj akt nav paredzēti
valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
Saskaņ ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” 7.panta
sesto daļu š likuma 4.panta otraj daļ minēt s amatpersonas, kur m šaj pant nav noteikti īpaši
amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru t s ieņem saskaņ ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
2) pedagoga, zin tnieka, profesion la sportista un radošo darbu;
21) amatu arodbiedrīb ;
3) citu amatu, uzņēmuma līguma vai š panta vienpadsmitaj daļ neminēta pilnvarojuma
izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīg s valsts vai pašvaldības
iest des vadīt ja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
4) saimniecisko darbību individu l komersanta status vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienest k saimniecisk s darbības veicējam saskaņ ar likumu “Par iedzīvot ju ien kuma
nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīg s valsts vai
pašvaldības iest des vadīt ja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Līdz ar to A.Gendele k valsts amatpersona var savienot amatu ar citu amatu, uzņēmuma
līgumu vai pilnvarojuma izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un saņemta attiecīg s
institūcijas (amatpersonas) rakstveida atļauja.
A.Gendeli k Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdēt ju
apstiprin ja amat Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņ
ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb " 7.panta sesto daļu ir
kompetenta veikt izvērtējumu un sniegt atļauju savienot Ludzas novada Administratīvo aktu
strīdu komisijas priekšsēdēt ja amatu ar Latgales pl nošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdēt ja amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdēt ja amata
pien kumus kopsakar ar Latgales pl nošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdēt ja amata
pien kumiem, secin ms, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, k arī nav pretrun ar
valsts amatpersonai saistoš m ētikas norm m un nekaitēs amatpersonas tiešo pien kumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma visp rīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu
konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, t pēc, neraugoties uz
kompetent s institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Gendelei ir pien kums jebkur brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas norm m, ja,
pildot Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdēt ja amatu un Latgales
pl nošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdēt ja amatu, past v iespēja, ka A.Gendele var
non kt interešu konflikta situ cij .
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ”
4.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 8.¹panta piekto un septīto daļu, likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 27.punktu, Administratīv procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot
vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2014.gada 17.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2014.gada 17.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2014.gada 18.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes
priekšsēdēt ja Alīna Gendele, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
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Voldem rs Dibaņins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Alīnai Gendelei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada Administratīvo
aktu strīdu komisijas priekšsēdēt ja amatu ar Latgales pl nošanas reģiona attīstības padomes
priekšsēdēt ja amatu.
2. Šo lēmumu saskaņ ar Administratīv procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laik no t spēk st šan s dienas var p rsūdzēt Administratīv s rajona
tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.
Sēdi slēdz plkst. 16.30.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 18.decembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 18.decembrī.

I.Vonda

