LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistrācijas Nr.90000017453, Rai a iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2014.gada 27.maij

Ludzā

Protokols Nr. 9

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājas vietnieks Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Alīna Gendele - atvaļinājumā
Sēdē klātesošas personas:
- Anatolijs Trizna, zemes lietu speciālists; Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors;
Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speciāliste; Inese Kazole, administratīvās nodaļas vadītāja;
Vladimirs Kalinko, Ludzas novada būvvaldes vadītājs; Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas
vadītāja
- Gundars Rufus Resnais, laikraksta “Ludzas zeme” pārstāvis
Atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, ārkārtas domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par publiskās apspriešanas rezultātiem koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas
stacijas būvniecībai īpašumā “Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
2. Par Ludzas novada būvvaldes 2014.gada 27.februāra būvatļaujas Nr. 4-14 apstrīdēšanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
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4. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturējumu no pašvaldības pabalsta.
5. Par Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieka E.Mekša atvaļinājumu.
1.§
Par publisk s apspriešanas rezult tiem koksnes granulu ražotnes un koģener cijas stacijas
būvniec bai pašum „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagast , Ludzas novad
V.Kalinko
Saska ā ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma „Ludzas novada
būvvaldes 2014.gada 27.februāra būvatļaujas Nr.4-14 apstrīdēšanu” (sēdes protokols Nr.6, 1.§)
4.punktu, tika noteikts, ka būvniecības ierosinātājam SIA „GREEN OL”, reģistrācijas
Nr. 40103542558, ir jāorganizē publiskā apspriešana būves iecerei - Koksnes granulu ražotnes
un koģenerācijas stacijas būvniecība īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā.
Publiskā apspriešana par koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecību
notika no 2014.gada 29.aprīļa līdz 26.maijam.
Sludinājums par publisko apspriešanu būves iecerei - Koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas būvniecība īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā tika publicēts vietējā laikrakstā „Ludzas zeme” 2014.gada 29.aprīlī un Ludzas novada
pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv 2014.gada 29.aprīlī.
Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331 „Paredzētās
būvniecības publiskās apspriešanas kārtība” prasībām tika izstrādāta aptaujas lapa sabiedr bas
viedokļu paušanai. Anketas tika izdalītas interesentiem prezentācijas pasākumā, un tās bija
pieejamas Ludzas novada pašvaldībā un Ludzas pašvaldības būvvaldē.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāli tika izvietoti Ludzas novada
pašvaldības ēkā Rai a ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā. Interesenti ar tiem varēja iepazīties no
2014.gada 29.aprīļa līdz 26.maijam.
Atsauksmes par būvniecības ieceri varēja iesniegt Ludzas novada būvvaldē. Būves
prezentācijas pasākums notika šā gada 7.maijā plkst. 15.00 Ludzas novada pašvaldībā, Rai a
ielā 16, Ludzā.
SIA „GREEN OL” aptaujas lapas sagatavoja atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 13.2. punkta prasībām. Anketas tika
izdalītas interesentiem prezentācijas pasākumā, kā arī tās bija pieejamas Ludzas novada
būvvaldē.
Ludzas novada būvvalde tika sa emtas 65 aptaujas lapas.
SIA „GREEN OL” plānoto būvniecības ieceri Koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas būvniecību īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā atbalstīja 55 personas, neatbalstīja 1 persona.
Izskatot Ludzas novada būvvaldes zi ojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem
koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos,
Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.331
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 19. un 20.punktu un likuma „Par

3
pašvaldībām” 15.panta prmās daļas 13. un 14.punktu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada būvvaldes gala zi ojumu par publiskās apspriešanas
rezultātiem koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”,
Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, saska ā ar pielikumu Nr.1.
2. Atbalstīt SIA „GREEN OL”, reģistrācijas Nr. 40103542558, būvniecības ieceri koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecību īpašumā „Strauti”, Būrušķos,
Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās brīža Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88,
Rēzeknē, LV-4601.
2.§
Par Ludzas novada būvvaldes 2014.gada 27.febru ra būvatļaujas Nr.4-14 apstr d šanu
A.Meikšāns
Ludzas novada pašvaldībā 2014.gada 27.martā tika sa emts A. S., personas kods XXX,
pilnvarotās personas N. J., kura darbojas saska ā ar 2014.gada 24.februārī izsniegto pilnvaru
(turpmāk tekstā – Iesniedzēja), iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 2014.gada 27.martā ar Nr.
3.1.1.11.2/846) par Ludzas novada būvvaldes 2014.gada 27.februāra izsniegtās būvatļaujas
apstrīdēšanu koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”,
Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā un 2014.gada 3.aprīļa iesniegums par būvatļaujas
apstrīdēšanas iesnieguma papildinājumiem (pašvaldībā reģistrēts 2014.gada 3.aprīlī ar Nr.
3.1.1.11.2/963).
Iesniedzēja apstrīd Ludzas novada būvvaldes 2014.gada 27.februāra izsniegto būvatļauju
pilnā apjomā sekojošu iemeslu dēļ:
1) Zi as par būvatļauju Ludzas novada pašvaldības mājas lapā tika ievietotas ar
ievērojamu Būvniecības likuma 7.panta 1.² daļā minētā termi a nokavējumu. Uz to norāda
Ludzas novada pašvaldības mājas lapā pieejamais PDF fails ar informāciju par 2014.gadā
izsniegtajām būvatļaujām. Lejupielādējot šo failu lietotāja datorā un aplūkojot saglabātā faila
īpašības, redzama norāde uz dokumenta autoru (plānotājs), faila radīšanas programmatūru (Office
Word 2007) un uz faila radīšanas, kā arī modifikācijas laiku – 20.03.2014. plkst.14:52.
Iesniedzēja norāda, ka termi a nokavējums prettiesiski ievērojami samazina apstrīdēšanai
atvēlēto laiku un izrietoši prettiesiski sašaurina arī apstrīdēšanas tiesību izmantošanas iespējas un
administratīvās lietas izskatīšanas kvalitāti.
2) Ludzas novada būvvalde 2013.gada 9.martā nepamatoti ir izsniegusi Plānošanas un
arhitektūras uzdevumus koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai saska ā
ar Ludzas novada teritorijas plānojumu, kurš stājas spēkā 2013.gada 8.februārī, jo nav pabeigtas
teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības.
3) Administratīvā procesa likuma 62.pants nosaka iestādei administratīvā procesa
dalībnieku uzklausīšanas pienākumu. Lemjot par administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt
nelabvēlīgs trešajai personai, iestāde nav noskaidrojusi un izvērtējusi trešās personas viedokli un
argumentus.
4) Saistošo noteikumu „Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.28.2 nodaļā „Alternatīvā energoapgāde”
iekļautais 246.punkts nosaka, ka jebkura veida un jaudas koģenerācijas stacijas izvietojamās
rūpniecības apbūves teritorijās, veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu vai izstrādājot
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detālplānojumu. Neviens no šiem sabiedrības iesaistīšanas tiesiskajiem instrumentiem nav ticis
izmantots.
5) Netika organizēta būves publiskā apspriešana saska ā ar Būvniecības likuma 12.panta
pirmo daļu, jo uz apskatāmo Rūpnīcas būvniecību pilnīgi attiecas visi nosacījumi, kuriem
izpildoties publiskā apspriegšana būtu jārīko.
6) Netika ievērotas 1998.gada 25.jūnija Orhūsas Konvencijas par pieeju informācijai,
sabiedrības dalību lēmumu pie emšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides
jautājumiem 1 pants, 3.panta 9.daļa un 5.panta 2.daļa.
Ievērojot Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu: „Lemjot par administratīvā
akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un
izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā”.
Iesniedzēja rakstiski tika informēta par iesnieguma izskatīšanu Ludzas novada domes
Finanšu pastāvīgās komitejas, Teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdē un Ludzas novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdē.
Iesniedzēja 2014.gada 15.aprīļa vēstulē informēja, ka nevar piedalīties komitejas sēdē,
lūdza izvērtēt un lēmuma pie emšanā emt vērā visus līdz šim rakstiski izteiktos argumentus.
2014.gada 17.aprīlī e-pasta vēstulē Iesniedzēja informēja, ka nevar piedalīties domes
sēdē.
2014.gada 26.maijā Ludzas novada pašvaldība rakstiski informēja iesnieguma Iesniedzēju
par iesnieguma izskatīšanu Ludzas novada domes 2014.gada 27.maija ārkārtas domes sēdē.
Pārbaudot iesniegumā norādītos apstākļus, kā arī izvērtējot Ludzas novada pašvaldības
rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1) Ludzas novada būvvalde 2013.gada 14.februārī SIA „GREEN OL”, reģistrācijas
Nr. 40103542558, ir sa ēmusi būvniecības iesniegumu – uzskaites karti koksnes granulu ražotnes
un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā.
2) 2013.gada 13.martā Ludzas novada būvvaldes sēdē (lēmums Nr.1, sēdes protokols Nr.6)
tika izskatīts būvniecības iesniegums – uzskaites karte koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas
stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā un tika
pie emts lēmums piekrist koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecības
būvprojekta izstrādei, nepiemērot publiskās apspriešanas procedūru un izsniegt plānošanas un
arhitektūras uzdevumu.
Koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecība paredzēta zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 6858 002 0080, zemes gabala kopējā platība ir 2,83 ha. Saska ā ar Ludzas
novada teritorijas plānojumu, zemes gabala teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir
rūpniecības apbūves teritorija. Rūpniecības apbūves teritorija ir teritorijas, kurās galvenā
izmantošana ir ražošanas, transporta un noliktavu uz ēmumu apbūve, bet papildizmantošana citas atļautās izmantošanas.
Tiesu praksē LR Augstākā tiesa norādīja, ka – tas, ka dzīvojamā māja atradās klusā,
nepiesār otā vietā, ar nelielu transporta plūsmu, kā arī apkārt līdz šim atradās ne pārāk urbāna
vide, nenozīmē, ka blakus esošie zemesgabali nevarētu tikt apbūvēti. Neviena persona, kuras
īpašumam blakus atrodas brīvi neapbūvēti zemesgabali, nevar paļauties, ka blakus esošie brīvie
zemesgabali paliks neapbūvēti. Personai ir jārēķinās, ka arī blakus esošā īpašuma īpašniekam ir
tādas pašas tiesības izmantot savu īpašumu, arī apbūvēt. (Senāta rīcības sēdes 2010. gada 11.
jūnija rīcības sēdes lēmums lietā SKA-431/2010 4.4. punkts).
3) 2013.gada 13.martā Ludzas novada būvvalde ir izsniegusi Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu Nr.31-13 koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā
„Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā ar nosacījumu, ka Plānošanas un
arhitektūras uzdevums stājās spēkā un ir īstenojams, kad tiks sa emts atzinums no Vides
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aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par to, ka Ludzas novada teritorijas plānojums ir
īstenojams.
No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par Ludzas novada
teritorijas plānojumu, kurā norādīts, ka ar vēstules sa emšanu Ludzas novada teritorijas
plānojums ir īstenojams, pašvaldībā tika sa emts 2013.gada 11.aprīlī.
Ar būvniecības procesā izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvniecības
ierosinātājam nevarēja izveidoties noturīga tiesiskā paļāvība, ka tiks dota atļauja būvdarbu
uzsākšanai, bet gan tikai uz to, ka vi am ir tiesības virzīt būvniecības procesu, proti, sagatavot
atbilstošu dokumentāciju. (Administratīvās apgabaltiesas 2008.gada 12.marta spriedums lietā
Nr.A42147904 3.7.1. punkts).
Senāts iepriekš, analizējot būvniecības procesā pie emtu lēmumu juridisko dabu, ir atzinis,
ka plānošanas un arhitektūras uzdevums pats par sevi nerada nekādas saistošas galīga rakstura
tiesiskas sekas. Kā lēmums, kam piemīt galīga noregulējuma raksturs, tiesā var tikt pārsūdzēts vai
nu atteikums izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu, vai arī būvatļauja, kuras tiesiskuma
vērtējumā ietverams arī vērtējums par tās izdošanas procesā pie emto starplēmumu, tostarp
plānošanas un arhitektūras uzdevuma, tiesiskumu (sk. Senāta 2006.gada 15.marta lēmuma lietā
Nr.SKA-123/2006 13. punktu, 2006.gada 27.oktobra lēmuma lietā Nr.SKA-490/2006 10. punktu).
Līdzšinējās Senāta atzi as veidojušās, analizējot būvniecības procesā pie emto lēmumu ietekmi
uz trešo personu tiesībām un tiesiskajām interesēm. (Senāta 2012.gada 17.februāra lēmums lietā
SKA-301/2012 9. punkts).
Minētajā situācijā, arī attiecībā uz trešām personām, Plānošanas un arhitektūras uzdevumu
izsniegšana pati par sevi nerādīja nekādas saistošas galīga rakstura tiesiskās sekas.
4) Ludzas novada būvvalde 2013.gada 13.martā būvvaldes sēdē (lēmums Nr.1, sēdes
protokols Nr.6) ir pie ēmusi lēmumu nepiemērot būves publiskās apspriešanas procedūru, jo
netika konstatēta nepieciešamība piemērot būves publiskās apspriešanas procedūru saska ā ar
Būvniecības likuma 12.panta pirmo daļu, jo netiks būtiski pasliktināti iedzīvotāju sadzīves
apstākļi – koksnes granulu rūpnīca un koģenerācijas stacijas būvniecību plānots veikt lauku
teritorijā ārpus blīvi apdzīvotām vietām, blakus neatrodas dzīvojamās mājas; netiks samazināta
nekustamā īpašuma vērtība –zemes vienība un pieguļošas teritorijas jau šobrīd robežojas ar valsts
autoceļu A12-E22 un daļēji atrodas valsts autoceļa aizsargjoslas teritorijā; būve neietekmē vidi –
zemes vienība robežojas ar valsts autoceļu A12-E22 (troksnis, CO2) un būvei nav nepieciešams
ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vides novērtējumu.
Saska ā ar Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 9.maija
veikto paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RE13SI0004, Vides
pārraudzības valsts birojs 2013.gada 25.jūnijā ir pie ēmis lēmumu Nr. 207 „Par ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.
Izstrādājot Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam tika organizētas
vairākas publiskās apspriešanas:
1) Teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana
notika no 11.06.2012. līdz 23.07.2012. Pazi ojums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides
pārskata projekta publisko apspriešanu tika ievietots Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ludza.lv un publicēts Ludzas novada informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis”
(06.06.2012.), laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (08.06.2012.), kā arī ievietots Vides pārraudzības
valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv.
2) Teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata pilnveidotās redakcijas
publiskā apspriešana notika no 30.10.2012. līdz 20.11.2012. Pazi ojums par teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas un vides pārskata pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
tika ievietots Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ludza.lv un publicēts Ludzas
novada informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada Vēstis” (2012.gada oktobris), laikrakstā
„Ludzas Zeme” (30.10.2012.), kā arī ievietots Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē
www.vpvb.gov.lv.
3) Sabiedrības iepazīstināšana ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju notika no
02.01.2013. līdz 23.01.2013. Pazi ojums par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas un vides
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pārskata galīgās redakcijas publiskošanu tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.ludza.lv
un teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātāja SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē
www.rp.lv.
Iesnieguma iesniedzēja un apkārtējo zemes gabalu īpašnieki publiskās apspriešanas laikā
netika izteikuši Ludzas novada pašvaldībai iebildumus vai citus priekšlikumus par teritorijas
atļautās izmantošanas mai u no „Lauku zemes” uz „Rūpnieciskās apbūves zemi” zemes gabalā
„Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
Senāts ir atzinis, tas, ka iepretim pieteicēju logiem vairs nebūs koki, ir jautājums, kas
attiecas uz īpašuma vērtību. Taču nevar runāt par būtisku ietekmi uz nekustamā īpašuma vērtību,
jo konkrētajā zemes gabalā būvniecība ir atļauta. Tas nozīmē, ka pieteicējiem principiāli ir
jāsamierinās ar būvniecību, ka tā šeit var notikt un publiskās apspriešanas gaitā ieinteresētās
personas nevar būvniecības procesu ietekmēt tiktāl, lai būvniecību aizliegtu vispār. Līdz ar to
īpašuma vērtības samazinājuma būtiskumu nevar novērtēt, salīdzinot pieteicēju īpašuma vērtību,
ja iepretim tam nav citas būves, ar pieteicēju īpašuma vērtību, ja tam iepretim atrodas būve.
(Senāta 2008.gada 3.jūlija spriedums lietā SKA-332/2008 3.6. punkts).
Attīstošas pilsētas apstākļos ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāsamierinās ar
zināmām nekustamā īpašuma cenu izmai ām apkārtējās vides izmai u dēļ, 15% vērtības
izmai as nav noteikti atzīstamas par tādām, kuru ietekmes samazināšanā liela nozīme būtu
sabiedriskās apspriešanas rīkošanai. Senāts vērš uzmanību, ka sabiedriskās apspriešanas rīkošana
pati par sevi neizslēgtu būvniecību, tā ir instruments labāku risinājumu meklēšanai. Jā em vērā,
ka apbūvējamais zemes gabals atrodas teritorijā, kur ir pieļaujama arī lielāku būvju atrašanās, arī
publisku ēku būvniecība, tātad apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka svārstības
nekustamā īpašuma tirgū var būt lielākas, nekā, piemēram, īpaši aizsargātā un maz mainīgā
kultūrvēsturiskas apbūves rajonā. (Senāta 2011.gada 7.marta spriedums lietā SKA-44/2011
10.punkts).
Katra būvniecība ir teritorijas plānošanas rezultāts un plānojuma īstenošana, taču būtu
nesaprātīgi tādēļ katras būvniecības gadījumu uzskatīt par vides tiesību jautājumu un iesaistīt
sabiedrību lēmuma pie emšanā. Izšķirošs ir ietekmes būtiskums uz vidi (kas ietver arī cilvēka
dzīves vides nozīmīgus risinājumus).
Tomēr – vai nu tā būtu detālplānojuma izstrāde, vai būvniecības publiskā apspriešana
atbilstoši Būvniecības likuma 12. pantam – ir jānovērtē, vai būvniecības ieceres apjoms un
risināmie jautājumi nav tādi, kurus var uzskatīt jau par pietiekami nozīmīgiem pilsētvides
attīstības jautājumiem. (Senāta 2012.gada 1.novembra spriedums lietā SKA-532/2012
12.punkts).
5) Ludzas novada būvvalde 2014.gada 26.februārī ir akceptējusi SIA „GREEN OL”
tehnisko projektu „Koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā
„Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”, kuru izstrādāja SIA „LUDVIG”,
reģistrācijas Nr. 40102004198 ar nosacījumiem;
6) 2014.gada 27.februārī Ludzas novada būvvalde ir izsniegusi Būvatļauju Nr.4-14
Koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai.
7) Atbilstoši Būvniecības likuma 7.panta 1.²daļā nosacījumiem, Ludzas novada būvvalde
2014.gada 4.martā ir publicējusi pazi ojumu par būvvaldes pie emto lēmumu par izsniegto
būvatļauju.
Pārbaudot Iesniedzējas informāciju par Ludzas novada būvvaldes informācijas
publicēšanas termi a ievērošanu atbilstoši Būvniecības likuma 7.panta 1.² daļas prasībām, Ludzas
novada pašvaldības ir pieprasījusi informāciju no pašvaldības mājas lapas servera uzturētāja SIA
„HANSAHOSTING” par veiktām darbībām mājas lapas lappusē (http://www.ludza.lv/buvvalde)
no drošības žurnāla. Izskatot pieprasīto informāciju, tika konstatēts, ka nepieciešamā informācija
tika publicēta pašvaldības mājas lapā 2014.gada 4.martā.
8) Iesnieguma Iesniedzēja nepamatoti norādījusi, ka pašvaldība nav ievērojusi 1998.gada
25.jūnija Orhūsas Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pie emšanā un
iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 1 panta, 3.panta 9.daļas un 5.panta
2.daļas prasības, neiesniedzot nekādus šo faktu apliecinošus dokumentus.
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2014.gada 27.martā tika sa emts Iesniedzējas iesniegums par Ludzas novada būvvaldes
2014.gada 27.februāra izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā
un 2014.gada 3.aprīļa iesniegums par būvatļaujas apstrīdēšanas iesnieguma papildinājumiem.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma (turpmāk tekstā APL) 80.panta pirmajai daļai,
iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu aptur tā darbību no dienas, kad iesniegums
sa emts iestādē.
Būvniecības likuma 30.1 panta ceturtā daļa noteic, ka iestāde, kas sa ēmusi iesniegumu,
kurā apstrīdēta būvatļauja, nosūta pazi ojumu būvatļaujas sa ēmējam par to, ka šīs iestādes
rīcībā ir iesniegums par būvatļaujas apstrīdēšanu. Ludzas novada pašvaldība ir nosūtījusi
pazi ojumu būvatļaujas sa ēmējam un Ludzas novada būvvaldei, ka pašvaldības rīcībā ir
iesniegums par būvatļaujas apstrīdēšanu.
Atbilstoši Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 31.punktam, būvniecību var ierosināt
nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona.
Uz būvniecības iesnieguma izskatīšanas brīdi, Vispārīgo būvnoteikumu 35.punkta
redakcija noteica, ka būvvalde 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma - uzskaites kartes
reģistrācijas dienas izskata attiecīgās būvniecības ieceres atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumam, kā arī attiecīgajiem apbūves noteikumiem un izsniedz plānošanas un arhitektūras
uzdevumu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu, vai pie em lēmumu par būvniecības
publiskās apspriešanas rīkošanu (vai nerīkošanu) saska ā ar Būvniecības likuma 12.pantu.
Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 58.punktam, būvprojektu izstrādā jaunbūvēm (no
jauna būvējamām būvēm atbilstoši būvprojektam); 94.punktam - tehniskajam projektam jāatbilst
Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī apbūves noteikumiem,
būvvaldes izdotajam plānošanas un arhitektūras uzdevumam, pašvaldību vai citu institūciju
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
Ludzas novada būvvaldē 2014.gada 26.februārī tika iesniegts sertificēta arhitekta Ludviga
Saprovska (sertifikāta Nr.10-0214) izstrādāts tehniskais projekts „Koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā”.
Ievērojot to, ka Būvprojekta risinājumi pilnībā atbilst Plānošanas un arhitektūras uzdevuma
nosacījumiem, tas izstrādāts atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojuma Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, Ludzas novada būvvalde 2014.gada 26.februārī to
akceptēja ar nosacījumiem (akcepta Nr.12).
Būvniecības likuma 16.panta pirmā daļa noteic, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saska ā ar
pašvaldības akceptētu būvprojektu, iz emot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos
būvnoteikumos. Savukārt Vispārīgo būvnoteikumu 105.punkts noteic, ka pēc būvprojekta
akcepta sa emšanas pasūtītājs var iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas sa emšanai.
Iesniedzamos dokumentus būvatļaujas sa emšanai noteic Vispārīgo būvnoteikumu 116.punkts.
2014.gada 26.februārī pasūtītājs iesniedza Ludzas novada būvvaldē pieprasījumu
būvatļaujas sa emšanai, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus, un 2014.gada 27.februārī
pasūtītājam tika izsniegta Būvatļauja Koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas
būvniecībai.
Ievērojot to, ka būvniecības iecere atbilst Ludzas novada teritorijas plānojumam,
Būvprojekta risinājumi atbilst Plānošanas un arhitektūras nosacījumiem, Ludzas novada būvvalde
pamatoti 2014.gada 27.februārī izsniegusi Būvatļauju.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, un lai saska otu sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāja intereses, nodrošinātu
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pašvaldības lēmuma atklātumu saistībā ar teritorijas attīstību, kā arī iespēju sabiedrībai piedalīties
lēmumu pie emšanā, Ludzas novada dome 2014.gada 24.aprīlī nolēma, ka būtu lietderīgi veikt
būves ieceres publisko apspriešanu.
Atbilstoši Būvniecības likuma 30.² panta otro daļas prasībām kopējais laiks, kurā
būvniecības procesā izdota administratīvā akta apstrīdēšanas iesniegums tiek izskatīts iestādē,
nedrīkst būt ilgāks par diviem mēnešiem no iesnieguma sa emšanas dienas.
MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 165.punts nosaka, ka būvdarbus var
apturēt ar būvvaldes vai Valsts darba inspekcijas lēmumu, Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīkojumu, ja nav
izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības, vai citu pamatotu iemeslu dēļ.
Administratīvā procesa likuma 28.panta 3.daļa nosaka, ka trešajai personai administratīvā
procesa dalībnieka statusu piešķir ar iestādes vai tiesas lēmumu pēc šīs personas iesnieguma.
Trešo personu var pieaicināt piedalīties lietā arī pēc administratīvā procesa dalībnieka vai tiesas
iniciatīvas; 64.panta otro daļa nosaka, ka, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto
termi u nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem
no iesnieguma sa emšanas dienas, par to pazi ojot iesniedzējam. Ja nepieciešama ilgstoša faktu
konstatācija, administratīvā akta izdošanas termi u ar motivētu lēmumu, par to pazi ojot
iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam tā iestāde, kurā administratīvo aktu var apstrīdēt, bet, ja
šādas augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, lēmumu pie em tās iestādes vadītājs,
kura izdod administratīvo aktu. Lēmumu par termi a pagarināšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt.
Tiesa sūdzību izskata rakstveida procesā; 80 pants nosaka, ka iesniegums par administratīvā akta
apstrīdēšanu aptur tā darbību no dienas, kad iesniegums sa emts iestādē, iz emot gadījumus, kas
paredzēti šā likuma 360.panta otrajā un trešajā daļā, kā arī gadījumos, kad iesniegumu iesniedzis
labvēlīga administratīvā akta adresāts, lai panāktu vēl labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu,
vai ja iesniegums iesniegts par vispārīgo administratīvo aktu.
Ludzas novada dome 2014.gada 24.aprīļa sēdē ir izskatījusi N. J. iesniegumus par Ludzas
novada būvvaldes 2014.gada 27.februāra izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu koksnes granulu
ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā,
Ludzas novadā un pie ēmusi starplēmumu „Ludzas novada būvvaldes 2014.gada 27.februāra
būvatļaujas Nr.4-14 apstrīdēšanu” ar kuru:
1. A. S., personas kods XXX, pilnvarotai personai N. J., tika piešķirts trešās personas
statuss administratīvajā lietā par koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecību
īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā;
2. Pagarināts N. J. 2014.gada 27.marta iesnieguma par Ludzas novada būvvaldes
2014.gada 27.februāra izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanu koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā
izskatīšanas termi š līdz 2014.gada 27.maijam.
3. Uzdots Ludzas novada būvvaldei apturēt būvdarbus koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā.
4.
Uzdot
būvniecības
ierosinātājam
SIA
„GREEN
OL”,
reģistrācijas
Nr. 40103542558, organizēt publisko apspriešanu būves iecerei - Koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas būvniecība īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
Saska ā ar Ludzas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma „Ludzas novada
būvvaldes 2014.gada 27.februāra būvatļaujas Nr.4-14 apstrīdēšanu” (sēdes protokols Nr.6, 1. §)
4.punktu, būvniecības ierosinātājs SIA „GREEN OL”, reģistrācijas Nr. 40103542558, ir
organizējis publisko apspriešanu būves iecerei - Koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas
stacijas būvniecība īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
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Publiskā apspriešana par koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecību
notika no 2014.gada 29.aprīļa līdz 26.maijam.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiāli tika izvietoti Ludzas novada
pašvaldības ēkā Rai a iela 16, Ludzā, Ludzas novadā. Interesenti ar tiem varēja iepazīties no
2014.gada 29.aprīļa līdz 26.maijam.
Atsauksmes par būvniecības ieceri varēja iesniegt Ludzas novada būvvaldē. Būves
prezentācijas pasākums notika šā gada 7.maijā plkst. 15.00 Ludzas novada pašvaldībā, Rai a ielā
16, Ludzā.
SIA „GREEN OL” aptaujas lapas sagatavoja atbilstoši Ministru kabineta noteikumu
Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 13.2. punkta prasībām. Anketas tika
izdalītas interesentiem prezentācijas pasākumā, kā arī tās bija pieejamas Ludzas novada
būvvaldē.
Ludzas novada būvvaldē tika sa emtas pareizi aizpildītas 56 aptaujas lapas.
SIA „GREEN OL” plānoto būvniecības ieceri Koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas
stacijas būvniecību īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā atbalstīja
55 personas, neatbalstīja 1 persona.
Izvērtējot Ludzas novada būvvaldes pārskatu par publisko apspriešanu Koksnes granulu
ražotnes un koģenerācijas stacijas būvniecībai īpašumā „Strauti”, Būrušķos, Isnaudas pagastā,
Ludzas novadā, ka arī emot vērā, ka būvniecības iecere atbilst normatīvo aktu prasībām,
Iesniedzējas 2014.gada 27.marta sūdzība ir nepamatota, bet Ludzas novada būvvaldes 2014.gada
27.februāra būvatļauja Nr.4-14 atstājama negrozīta.
Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmā daļa noteic, ka augstākā iestāde izskata
lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi. Šī panta
otrās daļas 1.punkts noteic, ka augstāka iestāde ar savu lēmumu var atstāt administratīvo aktu
negrozītu.
emot vērā visus ar lietu saistītos apstākļus, kā arī pamatojoties uz Administratīvā
procesa likuma 81. panta otrās daļas 1. punktu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā Ludzas novada būvvaldes 2014.gada 27.februāra būvatļauju Nr.4-14.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
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Izskatot V. A., personas kods XXX, dzīvo „Ezermājas”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov.,
pilnvarotās personas A. A., personas kods XXX, dzīvo (adrese)., 2014.gada 27.maija
iesniegumu, reģ. 2014.gada 27.maijā ar Nr.3.1.1.11.2/1571, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6846 004 0091 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6846 004 0069
„Denisovka”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atkl ti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. A., personas kods XXX, atdala zemes vienību 8,22 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 004 0091 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6846 004 0069
„Denisovka”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 8,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0091,
Briģu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pirm
Denisovka”.
4.§
Par iedz vot ju ien kuma nodokļa ietur jumu no pašvald bas pabalsta
K.Nikolajeva
Ar Briģu pagasta padomes 2008.gada 29.aprīļa lēmumu (prot.Nr.10 6.§) J. B., p.k. XXX,
dzīv.: (adrese), kā bijušajai Briģu pagasta padomes priekšsēdētājai tika piešķirts pabalsts saska ā
ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.panta pirmās daļas
noteikumiem. Ar 2008.gada 29.aprīļa lēmumu Briģu pagasta padomes lēmumu tika noteikts, ka
no J.B. izmaksājamā pabalsta tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
J.B. 2008.gada 12.jūnijā, griežoties Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā,
iesniedza pieteikumu par Briģu pagasta padomes lēmuma atcelšanu daļā par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieturējumu no vi ai piešķirtā pabalsta.
Ar Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama 2009.gada 11.jūnija spriedumu lietā
Nr.A4260008 tika atcelts Briģu pagasta padomes lēmums (prot.Nr.10 6.§) daļā par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieturēšanu no J.B. piešķirtā pabalsta.
2009.gada 30.jūlijā Ludzas novada pašvaldība pie ēma lēmumu „Par ieturētā iedzīvotāju
ienākuma nodokļa un valsts nodevas atmaksu J. B.” (prot.Nr.5 50.§), ar kuru tika nolemts
atmaksāt J. B. ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 825,37 apmērā.
Ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 14.oktobra
spriedumu lietā Nr.SKA-0600-13 tika nolemts, ka ikmēneša pabalsts, kas tiek izmaksāts
bijušajiem pašvaldību vadītājiem ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un uz pabalstu
neattiecas likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 7.punkts par
neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15¹.
pantu, Ar LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2013.gada 14.oktobra
spriedumu lietā Nr.SKA-0600-13, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanu no J. B., p.k. XXX, izmaksājamā
pašvaldības pabalsta sākot ar laika periodu no 2014.gada 1.janvāra.
2. Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt lēmumu J.B..
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3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieka E.Mekša atvaļin jumu
I.Kamzole
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieka
Edgara Mekša 2014.gada 26.maija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā sa emts 26.05.2014.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/1541) par atvaļinājuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.20, 34.§)) 4.5.punktu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās domes priekšsēdētājas vietnieks
Edgars Mekšs, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietniekam Edgaram Mekšam ikgadējo
atvaļinājumu – 2 (divas) kalendārās nedēļas no 2014.gada 9.jūnija līdz 2014.gada 22.jūnijam
ieskaitot, par laikposmu no 2013.gada 30.jūlija līdz 2014.gada 29.janvārim.
Sēdi slēdz plkst. 15.20.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 27.maijā.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2014.gada 27.maijā.

I.Vonda

