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

2018.gada 27.septembrī

Protokols Nr. 12

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās - novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 14.04), Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena
Sēdē nepiedalās Valdis Maslovskis- atvaļinājumā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris
Pentjušs, datortīkla uzturēšanas administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors; Anastasija Ņukša, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta
jautājumos
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” korespondents
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 11 jautājumi.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar
šādiem jautājumiem:
1. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Ludzas novada
domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
2. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens
cirkulācijai iekšējos tīklos izdevumu apmaksu.
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3. Par Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmuma
“Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā (protokols
Nr.26, 29.§) “Par telpu nomu” (protokols Nr.23, 22.§) grozījumiem.
4. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar 12., 13., 14., 15.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols
Nr. 4, 4.§) “Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” lemjošā daļā.
4. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
5. Par debitoru parādu norakstīšanu.
6. Par grozījumiem 2018.gada 31.janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā „Par
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
(protokols Nr.2, 18.§).
7. Par vides sakopšanas akciju “Tīrības dienas”.
8. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
9. Par finansējuma piešķiršanu.
10. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
11. Par amatu savienošanas atļauju.
12. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
13. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens
cirkulācijai iekšējos tīklos izdevumu apmaksu.
14. Par Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmuma
“Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā (protokols
Nr.26, 29.§) “Par telpu nomu” (protokols Nr.23, 22.§) grozījumiem.
15. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekss
1.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā adrese /dzēsts/, 03.09.2018.
iesniegumu, reģ. 04.09.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/2399-S, par zemes vienības platībā 2,75 ha ar
kadastra apzīmējumu 68500040012 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68500040013 /dzēsts/ Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68500040012, /dzēsts/ Ludzas nov., kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes
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finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, atdala zemes vienību platībā 2,75
ha ar kadastra apzīmējumu 68500040012 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68500040013 /dzēsts/ Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500040012, piešķirt īpašuma nosaukumu „Vizbulītes”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
2.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, pilnvarotās
personas /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, 2018.gada
19.septembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2018.gada 19.septembrī ar
Nr.3.1.1.5/2018/2539-S, tika konstatēts, ka /vārds, uzvārds/ lūdz atdalīt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68780050012, 68780050013 no nekustamā īpašuma /dzēsts/ ar kadastra
numuru 68780050010, Nirzas pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes vienībām izveidot
jaunus nekustamos īpašumus.
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”
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, no nekustamā īpašuma /dzēsts/ ar
kadastra numuru 68780050010, Nirzas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050012 un zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050013.
2. Atdalītajai zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050012 izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunmežiņi”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Atdalītajai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050013 izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Vecmežiņi”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.

2.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada dome izskatīja 2018.gada 12.septembrī saņemto sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela
16A, Ludza, Ludzas nov., iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.7.1/1118) ar lūgumu apstiprināt
zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68010070078 Dzelzceļa iela
4, Ludza, Ludzas nov..
Izvērtējot sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda, sertifikāts Nr. AA000000054
(derīgs līdz 2020.gada 6.decembrim) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko
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parakstu, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68010070078 sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010070078, tika
konstatēts, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2018.gada 26.aprīļa nosacījumus projekta izstrādei (reģ. Nr.3.5.3/2018/42-N).
Projekta mērķis ir sadalīt nekustāmo īpašumu (kopīpašuma) ar kadastra numuru
68010070078 Dzelzceļa iela 4, Ludza, Ludzas nov. sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68010070078 divās daļās, veidojot atsevišķas zemes vienības, katram adresācijas
objektam lai no jaunveidojamām zemes vienībām izveidotu divus atsevišķus nekustamos
īpašumus.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātājiem.
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu: 2018-09-11 14:29:27 EEST.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1.apakšpunktu, 28.2.apakpunktu un
47.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
10.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.
Apstiprināt
sertificēta
zemes
ierīkotāja
Aivara
Strazda,
sertifikāts
Nr. AA000000054, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68010070078 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010070078 sadalei
saskaņā ar tā grafisko pielikumu.
2. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.1 platībā 0,2700 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010070205 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar klasifikācijas kodu
1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) un saglabāt adresi Dzelzceļa iela 4, Ludza,
Ludzas nov..
3. Jaunizveidotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai Nr.2 platībā 0,4395 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010070206 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu klasifikācijas
kodu 1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) un piešķirt adresi Dzelzceļa iela 4A,
Ludza, Ludzas nov..
4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Projektēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu to izraisošo objektu
atrašanās vietas (pēc ierosinātāja pieprasījuma) un platības var tikt precizētas, veicot zemes
robežu kadastrālo uzmērīšanu.
5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Austrumu mērnieks” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai.
8. Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā
noteiktajam.
2.
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Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, iesniegto zemes
ierīcības projektu Ludzas novada, Pildas pagastā nekustamā īpašuma „Antonopole” (nekustama
īpašuma kadastra numurs 6886 001 0139) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0139, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts
Nr. AA000000054, derīgs līdz 06.12.2020..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 10.09.2018., plkst. 22:17:26 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2018.gada
29.jūnija zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (reģ. Nr.3.5.3/2018/74-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6886 001 0139 divās daļās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību robežas un platības un
apgrūtinājumu konkretizēšanai. Sadales rezultātā paredzēts atdalīt zemes vienības daļu ar
aptuveno platību 27,69 ha no zemes vienības 31,32 platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0139 un atdalītajai zemes vienības daļai izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašniekiem, AS “Sadales
tīkls” Austrumu tehnisko daļu, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lattelekom” un Valsts akciju
sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ludzas novada
pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Antonopole” (kadastra numurs 6886 001 0139), Pildas
pagastā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0139 zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6886 001 0368) ar
aptuveno platību 3,63 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Antonopole”, Pildas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs
6886 001 0139) sastāvā.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6886 001 0368) ar
aptuveno platību 3,63 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
3.1. Saglabāt adresi “Antonopole”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov.;
3.2. Noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: ar kodu 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) platība 2,63 ha un ar kodu 1201 (ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve) platība 1,0 ha.
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 6886 001 0374) ar
aptuveno platību 27,69 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
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4.1. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jauna Antonopole”, Pildas pagasts,
Ludzas novads;
4.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītajiem.
Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo objektu atrašanās
vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
6. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā apjomā,
veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
8. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
- atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv;
9. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.
3.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma
(protokols Nr.4, 4.§) „Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai”
lemjošā daļā
Ziņo: E.Mekss
Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) „Par zemes
gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” lemjošā daļā tika nolemts:
38. Saskaņā ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.47, zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040290 un adresi “Kumelītes”, ciems Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads ir
piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Sakarā ar to, lēmuma lemjošā daļā nebija pareizi norādīts nekustamā īpašuma “īpašuma
nosaukums”, ir nepieciešams grozīt 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§) „Par
zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” lemjošo daļu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 4.§)
„Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” lemjošo daļu un izteikt to jaunā
redakcijā:
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„38. Saskaņā ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes 2009.gada 12.februārī noslēgto
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.47, zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040290 un adresi “Kurmelītis”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov. piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.”
4. §
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu
Ziņo: E.Mekss
1.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/,
17.09.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 17.09.2018. ar
Nr.3.1.1.5/2018/2510-S, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035 piešķiršanu
nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 1,3199 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009
0035, Briģu pagasts, Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 28.punkts nosaka, ka lēmumu
par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 29.8. apakšpunkts nosaka, ka
šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts
neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu
33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 33.6. apakšpunkts nosaka, ka
par iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicē šādu informāciju (ja attiecināms): pretendentu
pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām, pieteikuma iesniegšanas vieta un
reģistrēšanas kārtība.
Informācija par iznomājamo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009
0035 publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā 2018.gada 2.janvārī. Līdz 2018.gada
17.septembrim citi pretendenti izņemot Aldi Beļavski nav pieteikušies.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu, trešās daļas
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28.punktu, 29.8.apakšpunktu, 33.6.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nomā zemes vienību 1,3199 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.oktobri
bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par zemes
vienību 1,3199 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0035, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 28 euro gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/,
17.09.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 17.09.2018. ar
Nr.3.1.1.5/2018/2511-S, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036 piešķiršanu
nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,4203 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009
0036, Briģu pagasts, Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 28.punkts nosaka, ka lēmumu
par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 29.8. apakšpunkts nosaka, ka
šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts
neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu
33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 33.6. apakšpunkts nosaka, ka
par iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicē šādu informāciju (ja attiecināms): pretendentu
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pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām, pieteikuma iesniegšanas vieta un
reģistrēšanas kārtība.
Informācija par iznomājamo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009
0036 publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā 2018.gada 2.janvārī. Līdz 2018.gada
17.septembrim citi pretendenti izņemot Aldi Beļavski nav pieteikušies.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu, trešās daļas
28.punktu, 29.8.apakšpunktu, 33.6.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nomā zemes vienību 2,4203 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.oktobri
bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par zemes
vienību 2,4203 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0036, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 28 euro gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/,
17.09.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 17.09.2018. ar
Nr.3.1.1.5/2018/2512-S, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0011, Briģu
pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 004 0011 Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēta ar statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai (īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantotas zemes vienības).
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 28.punkts nosaka, ka lēmumu
par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 29.8. apakšpunkts nosaka, ka
šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts
neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu
33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 33.6. apakšpunkts nosaka, ka
par iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicē šādu informāciju (ja attiecināms): pretendentu
pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām, pieteikuma iesniegšanas vieta un
reģistrēšanas kārtība.
Informācija par iznomājamo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 004
0011 publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā 2018.gada 2.janvārī. Līdz 2018.gada
17.septembrim citi pretendenti izņemot Aldi Beļavski nav pieteikušies.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu, trešās daļas
28.punktu, 29.8.apakšpunktu, 33.6.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nomā zemes vienību 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6846 004 0011, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.oktobri bez
apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par zemes
vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0011, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 28 euro gadā.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz ārējiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/,
17.09.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 17.09.2018. ar
Nr.3.1.1.5/2018/2513-S, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0295 piešķiršanu
nomā, tika konstatēts, ka Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols
Nr.4.,13.§,48.p.) nolēma atzīt, ka zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005
0295, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0295, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka
zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 28.punkts nosaka, ka lēmumu
par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu pieņem iznomātājs.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 29.8. apakšpunkts nosaka, ka
šo noteikumu 32., 40., 41., 42., 43., 44., 45. un 46. punktu var nepiemērot, ja tiek iznomāts
neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā,
mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja šo noteikumu
33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 33.6. apakšpunkts nosaka, ka
par iznomājamo neapbūvēto zemesgabalu publicē šādu informāciju (ja attiecināms): pretendentu
pieteikšanās termiņš, kas nav īsāks par piecām darbdienām, pieteikuma iesniegšanas vieta un
reģistrēšanas kārtība.
Informācija par iznomājamo neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6892 005
0295 publicēta Ludzas novada pašvaldības mājas lapā 2018.gada 2.janvārī. Līdz 2018.gada
17.septembrim citi pretendenti izņemot Aldi Beļavski nav pieteikušies.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” pirmās daļas 5.punktu, trešās daļas
28.punktu, 29.8.apakšpunktu, 33.6.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nomā zemes vienību 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6892 005 0295, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ar 2018.gada 1.oktobri
bez apbūves tiesībām uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par zemes
vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0295, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 28 euro gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekss
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz 15.12.2010. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu "Prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos,
kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
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Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu kopsummā
EUR 696,59 norakstot no pašvaldības bilances 2018.gada izmaksās, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par atskurbināšanas pakalpojumiem kopsummā EUR 1159,62
norakstot no pašvaldības bilances 2018.gada izmaksās, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par vecāku maksu pirmsskolas izglītības iestādē kopsummā
EUR 25,29 norakstot no pašvaldības bilances 2018.gada izmaksās, saskaņā ar 3.pielikumu.

6.§
Par grozījumiem 2018.gada 31.janvāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā
”Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” (protokols Nr.2, 18. §)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt 2018.gada 31.janvāra Ludzas novada domes lēmuma ”Par pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 1.punktu, izsakot
to šādā redakcijā:
„1.Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2018.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada
31.augustam saskaņā ar 1.pielikumu.”
2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2018.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada
31.decembrim saskaņā ar 2.pielikumu.”
7.§
Par vides sakopšanas akciju „Tīrības dienas”
Ziņo: E.Mekss
Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību
un audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu
izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un
sanāciju, vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu,
radioaktīvo atkritumu pārvaldību, arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā
dzīvojošiem iedzīvotājiem.
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Savācot atkritumus, tiek veidota pievilcīgāka un drošāka vide novada iedzīvotājiem.
Teritorijas kļūst pieejamas un vieglāk apsaimniekojamas, tiek samazināts vides
piesārņojums.
Lai veidotu pievilcīgāku un drošāku vidi sev apkārt un samazinātu negatīvo ietekmi
uz apkārtējo vidi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt vides sakopšanas akcijas „Tīrības dienas” laiku – 01.10.2018. 31.10.2018..
2. Piešķirt EUR 5 000.00 (pieci tūkstoši eiro un 00 centi) atkritumu izvešanai, kuri
tiks savākti Ludzas novadā vides sakopšanas akcijā „Tīrības dienas” oktobra mēnesī.
Finansējuma avots: Dabas resursu nodokļa līdzekļi.
3. Atkritumu savākšanas grafiku Ludzas novada teritorijas sakopšanai (1.pielikums)
publicēt pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv .
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt izpilddirektoram S.Jakovļevam.
Plkst. 14.04 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.

8.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekss
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/,
deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/, 20.08.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos
dokumentus (Ludzas novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2018.gada 21.augustā un reģistrēti
ar Nr.3.5.3/2018/317-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā /vārds,
uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1619,61 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
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fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ iesniedzis Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1.,10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentam 50% apmērā ēkas /dzēsts/ pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018.gada 13.septembra
atzinumu Nr.3.5.20/2018/98-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/
pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā
īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai /vārds, uzvārds/ pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēguma izbūves /vārds, uzvārds/ par to informē Ņukšu pagasta pārvaldi, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar
/vārds, uzvārds/ līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu, pieslēguma projektēšanas
un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/,
deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/ 12.09.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos
dokumentus (Ludzas novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2018.gada 12.septembrī un
reģistrēti ar Nr.3.5.3/2018/367-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100%
apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
kanalizācijas sistēmai – 862,66 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
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apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ iesniedzis Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2, 10.3.,10.4.,
10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentam 100% apmērā ēkas /dzēsts/,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018. gada 13. septembra
atzinumu Nr.3.5.20/2018/97-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai 862,66 EUR
apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai /vārds, uzvārds/ pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēgumu izbūves /vārds, uzvārds/ par to informē SIA “Ludzas
apsaimniekotājs”, kas nekavējoties pārbauda pieslēgumu izbūvi, noplombē komercuzskaites
mēraparātu, noslēdz ar /vārds, uzvārds/ līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un
iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēgumu līdzfinansējuma saņemšanas
nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī
pieslēgumu projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas
Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/,
deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/ 11.08.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos
dokumentus (Ludzas novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2018.gada 11.septembrī un
reģistrēti ar Nr.3.5.3/2018/362-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100%
apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums kanalizācijas sistēmai – 300,36 EUR un pieslēgums ūdensapgādes sistēmai –
403,79 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
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“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100%
apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi)
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4.,
10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 100% apmērā ēkas /dzēsts/,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018. gada 13. septembra
atzinumu Nr.3.5.20/2018/96-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai 300,36 EUR
un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai 403,79 EUR apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā
nekustamā īpašuma /dzēsts/ pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes
sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai /vārds, uzvārds/ pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēgumu izbūves /vārds, uzvārds/ par to informē SIA “Ludzas
apsaimniekotājs”, kas nekavējoties pārbauda pieslēgumu izbūvi, noplombē komercuzskaites
mēraparātu, noslēdz ar /vārds, uzvārds/ līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēgumu
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēgumu projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/,
deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/ 21.08.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos
dokumentus (Ludzas novada pašvaldības būvvaldē saņemti
2018.gada 23.augustā un
reģistrēti ar Nr.3.5.3/2018/335-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50%
apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums kanalizācijas sistēmai –
687,99 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas /dzēsts/ pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018. gada 14. septembra
atzinumu Nr.3.5.20/2018/99-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai 400,00 EUR
apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai /vārds, uzvārds/ pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēgumu izbūves /vārds, uzvārds/ par to informē SIA “Ludzas
apsaimniekotājs”, kas nekavējoties pārbauda pieslēgumu izbūvi, noplombē komercuzskaites
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mēraparātu, noslēdz ar /vārds, uzvārds/ līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un
iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēgumu līdzfinansējuma saņemšanas
nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī
pieslēgumu projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas
Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
9. §
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekss
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam Ludzas novada Sociālā
dienesta budžeta tāmē tika paredzēti izdevumi Ludzas Diabēta biedrības biedru cukura līmeņa
stripu iegādei aptiekās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, saskaņā ar Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Segt cukura līmeņa stripu iegādes izdevumus 600,00 euro apmērā.
2. Veikt norēķinus par šī lēmuma 1.punktā paredzēto stripu iegādi pēc Ludzas Diabēta
biedrības iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.

10. §
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1. Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2018.gada 18.septembra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8/2523-S, par brīvpusdienu piešķiršanu
no pirmsskolas izglītības budžeta audzēknim /vārds, uzvārds/, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audzēknim
/vārds, uzvārds/ no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 31.maijam.
1.2. Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.

11.§
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Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: E.Mekss
1.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Elēnas Fjodorovas, personas kods /dzēsts/,
2018.gada 11.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.09.2018.,
reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/866) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Sporta
skolas direktores amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2018.gada 3.oktobra
līdz 2018.gada 6.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
E.Fjodorova, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu
„Par Ludzas novada Sporta skolas direktora iecelšanu amatā” (protokols Nr.31, 1.§), tika
iecelta Ludzas novada Sporta skolas direktora amatā.
Ludzas novada Sporta skolas nolikuma (apstiprināts jaunā redakcijā ar Ludzas novada
domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 30.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas novada
Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides sporta
izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas.
E.Fjodorova ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
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6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to E.Fjodorova kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot
Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja
tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
E.Fjodorovu kā Ludzas novada Sporta skolas direktori apstiprināja amatā Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Sporta skolas direktora amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, E.Fjodorovai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka E.Fjodorova var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Elēnai Fjodorovai, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada Sporta
skolas direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2018.gada 3.oktobra līdz 2018.gada 6.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
2.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles Ainas
Fjodorovas, personas kods /dzēsts/, 2018.gada 13.septembra iesniegums (Ludzas novada
pašvaldībā saņemts 13.09.2018., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2018/884) ar lūgumu
atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 632.iecirkņa
(Brigu pagasta) vēlēšanu komisijas locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Aina Fjodorova, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
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A.Fjodorova ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to A.Fjodorova kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi
vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
A.Fjodorovu kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
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Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, A.Fjodorovai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu
konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu, pastāv iespēja, ka A.Fjodorova var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Fjodorovai, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 632.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
3.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles Veras
Raciborskas, personas kods /dzēsts/, 2018.gada 13.septembra iesniegums (Ludzas novada
pašvaldībā saņemts 13.09.2018., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2018/885) ar lūgumu
atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 648.iecirkņa
(Pureņu pagasta) vēlēšanu komisijas locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Vera Raciborska, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
V.Raciborska ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
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iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to V.Raciborska kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi
vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
V.Raciborsku kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, V.Raciborskai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu
konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu, pastāv iespēja, ka V.Raciborska var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
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novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Verai Raciborskai, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 648.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
4.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekļa Raita Osipova,
personas kods /dzēsts/, 2018.gada 13.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 13.09.2018., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2018/886) ar lūgumu atļaut savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 627.iecirkņa (Ludzā) vēlēšanu
komisijas locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Raitis Osipovs, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
R.Osipovs ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
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5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to R.Osipovs kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi
vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
R.Osipovu kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, R.Osipovam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu
konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu, pastāv iespēja, ka R.Osipovs var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Raitim Osipovam, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 627.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
5.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Lilitas Gorbunovas-Kozlovas, personas kods
/dzēsts/, 2018.gada 13.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 13.09.2018.,
reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/888) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītājas amatu ar Ludzas novada 637.iecirkņa (Isnaudas pagasta) vēlēšanu
komisijas locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
L.Gorbunova-Kozlova, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija

26
lēmumu „ Ludzas novada sociālā dienesta izveidošana” (protokols Nr.5, 25.§), ar 2009.gada
1.septembri tika iecelta Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatā.
Ludzas novada sociālā dienesta nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes
30.07.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 25.§), ar grozījumiem, kas veikti ar Ludzas
novada domes 26.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 31.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas
novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību,
organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Ludzas novada pašvaldības teritorijā savu
pamatdzīvesvietu deklarējušām personām.
L.Gorbunova-Kozlova ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts
amatpersona ir publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to L.Gorbunova-Kozlova kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatu ar citu amatu publiskas personas
institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā.
L.Gorbunovu-Kozlovu kā Ludzas novada sociālā dienesta vadītāju apstiprināja amatā
Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt
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atļauju savienot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, L.Gorbunovai-Kozlovai ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka L.Gorbunova-Kozlova var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Lilitai Gorbunovai-Kozlovai, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas
novada sociālā dienesta vadītāja amatu ar Ludzas novada 637.vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
6.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
vietnieces Ilonas Poikānes, personas kods /dzēsts/, 2018.gada 14.septembra iesniegums
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.09.2018., reģistrēts ar reģistrācijas
Nr.3.1.2.8/2018/893) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka amatu ar Ludzas novada 645.iecirkņa (Ņukšu pagasta) vēlēšanu komisijas locekļa
amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Ilona Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.
Ludzas novada bāriņtiesas nolikuma (jaunā redakcijā apstiprināts ar Ludzas novada
domes 2014.gada 23.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.19, 23.§)) 1.1.punkts nosaka, ka
Ludzas novada bāriņtiesa ir Ludzas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.
I.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
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1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to I.Poikāne kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar citu amatu publiskas personas
institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās
institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi
amatā.
I.Poikāni kā Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku apstiprināja amatā
Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt
atļauju savienot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, I.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka I.Poikāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
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Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ilonai Poikānei, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada 645.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
7.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles Larisas
Greidānes, personas kods /dzēsts/, 2018.gada 14.septembra iesniegums (Ludzas novada
pašvaldībā saņemts 14.09.2018., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2018/894) ar lūgumu
atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 639.iecirkņa
(Istras pagasta) vēlēšanu komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Larisa Greidāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus.
L.Greidāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
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šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to L.Greidāne kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi
vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L.Greidāni kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, L.Greidānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu
konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra
amatu, pastāv iespēja, ka L.Greidāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Larisai Greidānei, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 639.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu
no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
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8.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Valentīnas Matjušenokas, personas kods /dzēsts/,
2018.gada 14.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.09.2018.,
reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/896) ar lūgumu atļaut savienot Briģu pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājas amatu ar Ludzas novada 632.iecirkņa (Briģu pagasta) vēlēšanu
komisijas locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
V.Matjušenoka, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumu
„Par Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iecelšanu amatā un vadītājas algas
likmes noteikšanu” (protokols Nr.27, 16.§), ar 2010.gada 1.novembri tika iecelta Briģu
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā.
Ludzas novada Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma (jaunā redakcijā
apstiprināts ar Ludzas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.21, 17.§))
1.punkts nosaka, ka Ludzas novada Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ir Ludzas
novada pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības iestāde.
V.Matjušenoka ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;

32
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to V.Matjušenoka kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar citu amatu publiskas
personas institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
V.Matjušenoku kā Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju apstiprināja
amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta
sniegt atļauju savienot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
Izvērtējot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas
novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, V.Matjušenokai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka V.Matjušenoka var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Valentīnai Matjušenokai, personas kods /dzēsts/, savienot Briģu pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu ar Ludzas novada 632.vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
9.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ludzas novada bāriņtiesas locekles Lilitas
Rudzinskas, personas kods /dzēsts/, 2018.gada 14.septembra iesniegums (Ludzas novada
pašvaldībā saņemts 14.09.2018., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2018/900) ar lūgumu
atļaut savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 635.iecirkņa
(Cirmas pagasta) vēlēšanu komisijas locekļa amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
Lilita Rudzinska, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija lēmumu
„Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.12, 39.§), ar 2014.gada 1.septembri pilda Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
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pienākumus.
L.Rudzinska ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to L.Rudzinska kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi
vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
L.Rudzinsku kā Ludzas novada bāriņtiesas locekli apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
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amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, L.Rudzinskai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu
konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu, pastāv iespēja, ka L.Rudzinska var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Lilitai Rudzinskai, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 635.vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
10.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Antoņinas Sjakstes, personas kods /dzēsts/,
2018.gada 17.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 17.09.2018.,
reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/905) ar lūgumu atļaut savienot Isnaudas pagasta pārvaldes
vadītājas amatu ar Nirzas vēlēšanu komisijas locekļa amatu 13.Saeimas vēlēšanās.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Sjakste, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 26.augusta lēmumu
„Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā” (protokols Nr.24, 39.§),
ar 2010.gada 1.septembri tika iecelta Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.
Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada
domes 22.01.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 51.§)) 1.punkts nosaka, ka Ludzas novada
pašvaldības Isnaudas pagasta pārvalde ir Ludzas novada domes izveidota iestāde, kas Ludzas
novada Isnaudas pagasta administratīvajā teritorijā fiziskām un juridiskām personām
nodrošina likumā „Par pašvaldībām" un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības
sniegto pakalpojumu pieejamību.
A.Sjakste ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka, ka valsts amatpersona ir
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība
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ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā
kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to A.Sjakste kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja tas
nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas
rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.
A.Sjaksti kā Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināja amatā Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu.
Izvērtējot Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, Ludzas novada dome
konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, A.Sjakstei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu, pastāv iespēja, ka A.Sjakste var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Antoņinai Sjakstei, personas kods /dzēsts/, savienot Isnaudas pagasta
pārvaldes vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
11.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods /dzēsts/, 2018.gada
18.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.09.2018., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/912) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas locekles-sekretāres amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.11, 36.§), pilda Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa-sekretāra pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
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5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu tikai ar
citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekli-sekretāru apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir
institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekļa-sekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka A.Poikāne var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
12.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods /dzēsts/, 2018.gada
18.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.09.2018., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/912) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības zemes
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nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieces amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2015.gada 23.aprīļa sēdes lēmumu
„Par zemes nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu” (protokols Nr.5, 43.§), pilda Ludzas
novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka
pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu tikai
ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada
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interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieku apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada
dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības
zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas novada
pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka A.Poikāne var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada pašvaldības
zemes nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
13.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods /dzēsts/, 2018.gada
18.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.09.2018., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/912) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieces-sekretāres amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.13, 11.§), pilda Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
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personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu
tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību
individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās
darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana
nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieku-sekretāru apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas
novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieka-sekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana
neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām
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un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu un
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka A.Poikāne var
nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
14.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods /dzēsts/, 2018.gada
18.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.09.2018., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/912) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas locekles-sekretāres amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.11, 36.§), pilda Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekles-sekretāres pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
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pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu tikai ar
citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekli-sekretāru apstiprināja amatā Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir
institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo
māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekļa-sekretāra amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu un Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka A.Poikāne var nonākt
interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
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domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada
626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada
8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
15.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts Ainas Poikānes, personas kods /dzēsts/, 2018.gada
18.septembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 18.09.2018., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/912) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājas amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no
2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
A.Poikāne, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu
„Par izmaiņām Ludzas novada Dzīvokļu komisijas sastāvā” (protokols Nr.11, 28.§), pilda
Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja pienākumus.
A.Poikāne ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka, ka par valsts amatpersonām uzskatāmas arī
personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu citu
personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai apgrūtināšanu ar
lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā
noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtā
daļa nosaka, ka Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos aktos
šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
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veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros tiek
gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma
vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā, ja
tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.
Līdz ar to A.Poikāne kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ludzas
novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma līguma,
pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.
A.Poikāni kā Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju apstiprināja amatā
Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt
atļauju savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus
vienlaikus ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem,
Ludzas novada dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo
pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas
doto atļauju savienot amatus, A.Poikānei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ludzas novada
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatu un Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu, pastāv iespēja, ka A.Poikāne var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Ainai Poikānei, personas kods /dzēsts/, savienot Ludzas novada Dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ludzas novada 626.vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra
amatu no 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 8.oktobrim.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
12.§
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Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu
__________________________________________________________________________
Ziņo: E.Mekšs; A.Ņukša
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 20.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus
Nr.16 „Grozījumi Ludzas novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

13.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens
cirkulācijai iekšējos tīklos izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2018.gada 18.septembra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/368 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos maksu
apmaksu” (pašvaldībā saņemts 19.09.2018. reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/2535-S) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2018.gada augusta mēnesī aprēķināto
summu EUR 214,88 apmērā t.sk. EUR 1,62 par apgaismošanu, EUR 209,30 par neizīrēto
dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 3,96 par siltuma zudumu ūdens cirkulācijai
iekšējos tīklos apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes
rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un
siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos izdevumu apmaksu par 2018.gada augusta
mēnesi EUR 214,88 (divi simti četrpadsmit euro 88 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
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apsaimniekošanas un siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos izdevumu apmaksu par
2018.gada augusta mēnesi EUR 214,88 (divi simti četrpadsmit euro 88 centu) apmērā no
Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem
atbilstoši 1.pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
14. §
Par Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmuma “Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā (protokols Nr.26, 29.§)
“Par telpu nomu” (protokols Nr.23, 22.§) grozījumiem
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība realizē ERAF finansēto projektu "Ludzas vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides modernizācija" (Nr.8.1.2.0/17/I/003), kura rezultātā veikta
Ludzas 2.vidusskolas internāta pārbūve par dienesta viesnīcu, nodrošināta mūsdienīga
izglītības vide ar atbilstošu materiāli tehnisko bāzi.
Pamatojoties uz 12.10.2017. noslēgtās vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru 2.1.16.1 un 2.1.16.2. apakšpunktiem, kur minēts, ka Finansējuma saņēmējs projektā
pārbūvēto un attīstīto infrastruktūru un sasniegtos rezultātus izmanto Projektā plānoto darbību
veikšanai un saskaņā ar Projektā paredzēto mērķi: nepārdot, nedāvināt, neizīrēt, neiznomāt,
nemainīt, neaizdot, nepatapināt, neieķīlāt, citādi neatsavināt un neapgrūtināt īpašumu, kas
iegādāts vai radīts Projektā, un īpašumu, kas guvis labumu no atbalsta, kā arī neveikt citas
darbības, kuru rezultātā īpašums pilnīgi vai daļēji var nokļūt citas personas īpašumā vai
valdījumā, izņemot gadījumus, kad saņemta Sadarbības iestādes iepriekšēja rakstiska atļauja
un Finansējuma saņēmēja iecerētās darbības neizraisa nevēlamas sekas - tās neietekmē
Projekta būtību, īstenošanas nosacījumus un nesniedz nepamatotas priekšrocības. Īpašuma vai
turējuma tiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina un ieguldījums
paliek Latvijas Republikas teritorijā vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma
veikšanas finansējuma saņēmējam. Īpašuma vai turējuma tiesības nostiprina zemesgrāmatā
(izņemot gadījumu, ja pašvaldības īpašums uz normatīvā akta, līguma vai pašvaldības lēmuma
pamata ir nodots pašvaldības iestādes kā finansējuma saņēmēja pārvaldīšanā vai, ja īpašuma
tiesības uz objektu ir spēkā bez to nostiprināšanas zemesgrāmatās), atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Svītrot Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmuma 2010.gada
30.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr. 26, 29.§) “Par telpu nomu” (protokols Nr.23, 22.§)
1.4.punktu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 27.septembri.
15.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Kira” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 19.09.2018. ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Krāšņo ķirbju
stāsti” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 21.oktobrī, “Gatvēs”,
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c. Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov.. Pasākuma laikā notiks radošās darbnīcas, ķirbju
ēdienu gatavošanas konkurss, kā arī dažādas sacensības.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Kira” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā pasākuma
“Krāšņo ķirbju stāsti” organizēšanai.
2. Biedrībai “Kira” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu
par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “LOGOS” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 21.09.2018. ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma
“Cik krāsaina ir mana pasaule” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts
š.g. 31. oktobrī, kurā tiks prezentēts skolēnu radošo darbu krājums. Pasākumā piedalīsies
Ludzas pilsētas ģimnāzijas 5.-9. klašu skolēni. Naudas līdzekļu izlietojums: kafijas pauze –
30.00 EUR, kancelejas preču iegāde – 80.00 EUR, balvu iegāde – 40.00 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “LOGOS” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
pasākuma “Cik krāsaina ir mana pasaule” organizēšanai.
2. Biedrībai “LOGOS” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “LOGOS” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 21.09.2018. ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma
“Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums tiks
organizēts š.g. 7.novembrī, kurā tiks prezentēti skolēnu pētījumi par savu dzimtu. Pasākumā
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piedalīsies Ludzas pilsētas ģimnāzijas 6.-8. klašu skolēni. Naudas līdzekļu izlietojums: balvu
iegāde – 150 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “LOGOS” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
pasākuma “Mana dzimta ceļā uz Latvijas simtgadi” organizēšanai.
2. Biedrībai “LOGOS” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Teātris azotē” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 26.09.2018. ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu radošo
nodarbību mazuļiem organizēšanai (1-2 gadi) 150.00 EUR apmērā. Nodarbības plānotas J.
Soikāna Ludzas mākslas skolā vienu reizi nedēļā. Naudas līdzekļu izlietojums: aprīkojuma
iekštelpu fiziskajām aktivitātēm bērniem iegāde (slidkalniņš, tunelis, bērnu telts u.tml.) –
120.00 EUR, plastmasas kastes nodarbību materiāliem – 30.00 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Teātris azotē” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
radošo nodarbību mazuļiem organizēšanai.
2. Biedrībai “Teātris azotē” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
Sēdi slēdz plkst. 14.35.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
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Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 27.septembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 27.septembrī.

I.Vonda

1. pielikums
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.12, 13.§

protokola Nr.12, 13.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins
2018.gada augustā
Nr.p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

1.

Tālavijas ielā 54
dz.2
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Tālavijas ielā 134
dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Raiņa ielā 59 dz.7
Latgales ielā 51
dz.29
Raiņa ielā 59 dz.3
Raiņa ielā 59 dz. 2

35.45

2

16.66

03.03.2015.

40.16
39.69
43.96

2
2
2

10.12
9.99
19.42

25.02.2016.
08.01.2016.
06.10.2016.

28.85
28.30
53.96

2
2
2

7.27
7.13
24.47

01.12.2016.
01.06.2017.
01.06.2017.

39.69
28.68

2
2

9.99
7.22

Kr.Barona ielā 12
dz.4
Latgales ielā 143
dz.3
Tālavijas iela 54
dz. 1
Stacijas ielā 29 dz.
3
Parku ielā 42
dz/3/2
Stroda iela 31
dz.12
Blaumaņa ielā 9
dz. 56
Kopā:

41.91

2

21.03

26.55

1

13.58

10.11.2017.

28.54

1

13.41

22.01.2018.

22.88

1

10.31

0.52

22.05.2018.

21.70

1

11.27

0.15

44.21

2

7.41

0.07

36.29

2

20.02

0.18

20.03.2018.04.09.2018.
21.08.2018.30.08.2018.
20.07.2018.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

209.30

Brīvs
no - līdz

Apgaismojums
EUR

0.30

20.04.2017.
15.01.2018.
0.40

20.03.2018.

1.62

siltuma zudumi ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos 2018.gada augustā
Nr.p.k.

Adrese

Aprēķināts
EUR

Brīvs
no-līdz
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1.
2.
3.

Latgales ielā 51 dz.29
Blaumaņa ielā 9 dz. 56
Stroda ielā 31 dz.12
Kopā:

2.11
1.75
0.10
3.96

01.06.2017.
20.07.2018. – 30.08.2018.
21.08.2018.- 30.08.2018.

51

