LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2017.gada 15.jūnijā

Protokols Nr. 10

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – novada domes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Diāna Golubeva
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena, Andris
Valeinis
Sēdē klātesošas personas:
- Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Diāna Golubeva; vēlēšanu komisijas sekretāre
Gaļina Geceviča; vēlēšanu komisijas locekļi: Inese Kamzole, Agrita Kopeika, Ināra Venšava,
Biruta Nemiro, Ludmila Grebeža
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību vadītāja;
Ērika Bondarenko, sabiedrisko attiecību speciāliste; Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas
vadītāja; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; Sarmīte Gutāne, Ludzas
novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” žurnālists; Dāgs Barkāns, “Ludzas zeme”
pārstāvis; Sergejs Bogdanovs, pensionārs; Andrejs Larins, bezdarbnieks; pielikumā: reģistrācijas
lapa – 1 lp.
Darba kārtība:
1. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana Ludzas novada domes priekšsēdētāja
vēlēšanām.
2. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
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Sēdi atklāj Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Diāna Golubeva, kura
apsveic deputātus ar ievēlēšanu, pasniedz deputātu apliecības, ziedus un novēl veiksmīgu darbu,
pildot deputāta pienākumus.
1.§
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana Ludzas novada domes
priekšsēdētāja vēlēšanām
Ziņo: D.Golubeva; E.Mekšs
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja D.Golubeva informē par kārtību, kādā
izveidojama šī komisija un ierosina izvirzīt 3 kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam no
novada vēlēšanu komisijas locekļiem.
E.Mekšs izvirza kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam: Gaļinu Geceviču, Inesi
Kamzoli, Agritu Kopeiku.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2013.gada 23.maija noteikumu “Kārtība, kādā
noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā
sastāvā: Gaļina Geceviča, Inese Kamzole, Agrita Kopeika.

2.§
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas
Ziņo: D.Golubeva; L.Greitāne, J.Atstupens, I.Kamzole, E.Mekšs
Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja D.Golubeva ierosina izvirzīt kandidātus
novada domes priekšsēdētāja amatam.
Deputāte Lolita Greitāne (politiskā partija „LATGALES PARTIJA”) par kandidātu
novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputāti Alīnu Gendeli (politiskā partija
„LATGALES PARTIJA”).
Deputāts Juris Atstupens (politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība”) par
kandidātu novada domes priekšsēdētāja amatam izvirza deputātu Edgaru Mekšu (politisko partiju
apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība”).
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Sēdes vadītāja D.Golubeva izsludina 10 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas
komisija varētu sagatavot vēlēšanu zīmes.
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Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja D.Golubeva izklāsta balsošanas kārtību, kas
noteikta Ludzas novada domes 2013.gada 23.maija noteikumos “Kārtība, kādā noris atklāta
balsošana ar vēlēšanu zīmēm”.
Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu un
apzīmogotu vēlēšanu zīmi.
Tiek paziņots 10 minūšu pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu
skaitīšanas komisija apkopot balsojuma rezultātus.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle Inese Kamzole paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra
deputāta balsojumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 19.panta trešo un ceturto daļu, 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, 40.panta ceturto daļu, ņemot vērā 2017.gada 15.jūnija Balsošanas gaitas
protokolu Nr.1, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Valdis Maslovskis, Olga
Petrova, Andris Valeinis); PRET – 6 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Ludzas novada domes deputātu Edgaru Mekšu, personas kods XXX, par Ludzas
novada domes priekšsēdētāju.
Pielikumā:
1) 15.06.2017. Balsošanas gaitas protokols Nr.1 – 1 lp.;
2) Vēlēšanu zīmes “Balsošana par Ludzas novada domes priekšsēdētāja amatam
izvirzītajiem kandidātiem” – 15 lp..
Tiek paziņots 5 minūšu pārtraukums.
Sēdi turpina vadīt Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina apstiprināt sēdes turpinājuma
darba kārtību:
1. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieku skaita noteikšanu.
2. Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. __ „Par grozījumiem Ludzas
novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
3. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana.
4. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
5. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos vēlēšanas.
6. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras
jautājumos vēlēšanas.
7. Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana.
8. Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām.
9. Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē.
10. Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Ludzas medicīnas centrs”.
11. Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
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12. Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību “ALAAS”.
13. Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”.
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena,
Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja E.Mekša ierosināto darba kārtību.

3.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieku skaita noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, L.Greitāne
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Andris Valeinis); PRET – 6 (Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt, ka Ludzas novada domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki:
1. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
2. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
3. nealgots Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos, izglītības un
kultūras jautājumos.
4.§
Par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Par grozījumiem
Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Ludzas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 24.pantu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Andris
Valeinis); PRET – 6 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem
Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai trīs dienu laikā pēc saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”” rakstiskā un
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.6 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Ludzas novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.panta trešo
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daļu publicēt Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv un nodrošināt saistošo
noteikumu „Ludzas novada pašvaldības nolikums” pieejamību Ludzas novada pašvaldības ēkā.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.6 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Ludzas novada pašvaldības nolikums”” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.§
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana
Ziņo: E.Mekšs
Sēdes vadītājs E.Mekšs izvirza 3 kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam no
novada vēlēšanu komisijas locekļiem: Gaļinu Geceviču, Inesi Kamzoli, Agritu Kopeiku.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2013.gada 23.maija noteikumu “Kārtība, kādā
noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām izveidot balsu skaitīšanas
komisiju šādā sastāvā: Gaļina Geceviča, Inese Kamzole, Agrita Kopeika.

6.§
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Ziņo: E.Mekšs; A.Meikšāns, I.Kamzole, V.Maslovskis
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja
vietnieka amatam.
Deputāts Aivars Meikšāns (politiskā partija „LATGALES PARTIJA”) par kandidātu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza deputāti Alīnu Gendeli (politiskā partija
„LATGALES PARTIJA”).
Edgars Mekšs par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirza
deputātu Valdi Maslovski (politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība”).
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavot vēlēšanu zīmes,
deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle Inese Kamzole paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra
deputāta balsojumu.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
40.panta ceturto daļu, ņemot vērā 2017.gada 15.jūnija Balsošanas gaitas protokolu Nr.2, atklāti
balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Andris
Valeinis); PRET – 6 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Ludzas novada domes deputātu Valdi Maslovski, personas kods XXX, par Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vietnieku.
Pielikumā:
1) 15.06.2017. Balsošanas gaitas protokols Nr.2 – 1 lp.;
2) Vēlēšanu zīmes “Balsošana par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam
izvirzītajiem kandidātiem” – 15 lp..

7.§
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos vēlēšanas
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, I.Kamzole, A.Meikšāns
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja
vietnieka attīstības jautājumos amatam.
Deputāte Alīna Gendele (politiskā partija „LATGALES PARTIJA”) par kandidātu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amatam izvirza deputātu Aivaru
Meikšānu (politiskā partija „LATGALES PARTIJA”).
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavot vēlēšanu zīmes,
deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle Inese Kamzole paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra
deputāta balsojumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
40.panta ceturto daļu, ņemot vērā ņemot vērā 2017.gada 15.jūnija Balsošanas gaitas protokolu
Nr.3, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Ievēlēt Ludzas novada domes deputātu Aivaru Meikšānu, personas kods XXX, par
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos.
Pielikumā:
1) 15.06.2017. Balsošanas gaitas protokols Nr.3 – 1 lp.;
2) Vēlēšanu zīmes “Balsošana par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības
jautājumos amatam izvirzītajiem kandidātiem” – 15 lp..
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8.§
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras
jautājumos vēlēšanas
Ziņo: E.Mekšs; I.Lapšovs, I.Kamzole, J.Kušča
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina izvirzīt kandidātus novada domes priekšsēdētāja
vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos amatam.
Deputāts Igors Lapšovs (politiskā partija ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija”) par
kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos
amatam izvirza deputāti Jevgeniju Kušču (politiskā partija ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā
partija”).
Citas kandidatūras netiek izvirzītas.
Tiek paziņots pārtraukums, lai balsu skaitīšanas komisija varētu sagatavot vēlēšanu zīmes,
deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija apkopot vēlēšanu rezultātus.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle Inese Kamzole paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra
deputāta balsojumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.pantu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu,
40.panta ceturto daļu, ņemot vērā ņemot vērā 2017.gada 15.jūnija Balsošanas gaitas protokolu
Nr.4, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Andris
Valeinis); PRET – 6 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ievēlēt Ludzas novada domes deputātu Jevgeniju Kušču, personas kods XXX, par Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos.
Pielikumā:
1) 15.06.2017. Balsošanas gaitas protokols Nr.4 – 1 lp.;
2) Vēlēšanu zīmes “Balsošana par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos,
izglītības un kultūras jautājumos amatam izvirzītajiem kandidātiem” – 15 lp..
9.§
Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Ludzas novada
pašvaldības nolikums” 5.punkts nosaka: “Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes
lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl pastāvīgas komitejas (turpmāk tekstā –
komitejas):
5.1. finanšu komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā;
5.2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā;
5.3. teritoriālo un attīstības komiteju 5 (piecu) locekļu sastāvā.”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21.panta pirmās daļas
10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, Ludzas novada domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.6
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“Ludzas novada pašvaldības nolikums” 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada domes finanšu pastāvīgajā komitejā ievēlēt deputātus:
Juri Atstupenu
Alīnu Gendeli
Lolitu Greitāni
Edgaru Mekšu
Olgu Petrovu
2. Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgajā komitejā
ievēlēt deputātus:
Olitu Baklāni
Zinaīdu Buligu
Jevgeniju Kušču
Eleonoru Obrumāni
Svetlanu Rjutkinenu
3. Ludzas novada domes teritoriālajā un attīstības pastāvīgajā komitejā ievēlēt deputātus:
Igoru Lapšovu
Valdi Maslovski
Aivaru Meikšānu
Viesturu Rancānu
Andri Valeini
10.§
Par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
Ziņo: E.Mekšs
Lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrauktību Ludzas novada domes priekšsēdētāja
prombūtnes laikā un likuma „Par pašvaldībām” 62.panta otrās daļas 4.punktā noteikto novada
domes priekšsēdētājam tiesību domes vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos
dokumentus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas
nosaka, ka dome pieņem lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt paraksta tiesības sekojošām novada pašvaldības amatpersonām:
1. Ludzas novada domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam;
2. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim;
3. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Aivaram
Meikšānam;
4. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam sociālajos, izglītības un kultūras
jautājumos Jevgenijai Kuščai;
5. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam.
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11.§
Par paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena, Andris Valeinis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē:
1.1. Ludzas novada domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam, personas kods XXX;
1.2. Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim, personas
kods XXX.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai nosūtīt
informāciju visām kredītiestādēm (Valsts kase, bankas, u.tml.).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Ludzas medicīnas centrs”
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā
daļa nosaka: “Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla
daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu
turētāja pārstāvis).”.
Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija noteikumu Nr.2 „Ludzas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumi” 3.2.punkts nosaka: “Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ludzas novada
domes priekšsēdētājs.”.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka: “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos;”.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija sēdes lēmumu “Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (protokols Nr.10, 2.§), no 2017.gada 15.jūnija par
Ludzas novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars Mekšs.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes 24.07.2014. noteikumu Nr.2 „Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 3.2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, pildot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” normas, balsošanā nepiedalās Juris Atstupens, atklāti balsojot: PAR – 14
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iecelt Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” (reģistrācijas Nr.40003258973, juridiskā adrese
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Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja
pārstāvi.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei I.Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā
daļa nosaka: “Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla
daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu
turētāja pārstāvis).”.
Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija noteikumu Nr.2 „Ludzas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumi” 3.2.punkts nosaka: “Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ludzas novada
domes priekšsēdētājs.”.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka: “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos;”.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija sēdes lēmumu “Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (protokols Nr.10, 2.§), no 2017.gada 15.jūnija par
Ludzas novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars Mekšs.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes 24.07.2014. noteikumu Nr.2 „Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 3.2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iecelt Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā
adrese Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) Ludzas novada pašvaldības kapitāla
daļu turētāja pārstāvi.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei I.Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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14.§
Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „ALAAS”
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā
daļa nosaka: “Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla
daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu
turētāja pārstāvis).”.
Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija noteikumu Nr.2 „Ludzas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumi” 3.2.punkts nosaka: “Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ludzas novada
domes priekšsēdētājs.”.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka: “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos;”.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija sēdes lēmumu “Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (protokols Nr.10, 2.§), no 2017.gada 15.jūnija par
Ludzas novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars Mekšs.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes 24.07.2014. noteikumu Nr.2 „Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 3.2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iecelt Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „ALAAS” (reģistrācijas Nr.42403013918, juridiskā adrese "Križevniki 2",
Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633) Ludzas novada pašvaldības kapitāla
daļu turētāja pārstāvi.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „ALAAS”.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei I.Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu
atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmā
daļa nosaka: “Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla
daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu
turētāja pārstāvis).”.
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Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija noteikumu Nr.2 „Ludzas novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumi” 3.2.punkts nosaka: “Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ludzas novada
domes priekšsēdētājs.”.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka: “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un
atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības
nolikumā paredzētajos gadījumos;”.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija sēdes lēmumu “Ludzas
novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas” (protokols Nr.10, 2.§), no 2017.gada 15.jūnija par
Ludzas novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Edgars Mekšs.
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes 24.07.2014. noteikumu Nr.2 „Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 3.2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena, Andris Valeinis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Iecelt Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu par sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra” (reģistrācijas Nr.50003367381, juridiskā adrese
Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701) Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu
turētāja pārstāvi.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei I.Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Sēdi slēdz plkst. 12.04.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 15.jūnijā.

D.Golubeva

Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 15.jūnijā.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 15.jūnijā.

I.Vonda

