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LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2020.gada 8.janvārī

Protokols Nr. 1

Sēde sasaukta plkst. 8.15
Sēdi atklāj plkst. 8.15
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Olga Petrova – aizņemta pamatdarbā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Ludzas novadā.
2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu.

1.§
Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Ludzas novadā
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu
“Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums
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likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 25.punktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas
pilsoņu iniciatīvu” 7.panta pirmo un otro daļu, likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”
5.pantu un ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas 2019.gada 27.decembra rīkojumu Nr.173
„Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt parakstu vākšanas vietu Ludzas novadā - Ludzas Tautas nams, Stacijas iela
41, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu līdz 2020.gada 10.janvārim
nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pastu cvk@cvk.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai
I.Gajevskai.

2.§
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu
Ziņo: K.Nikolajeva, E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts Ciblas novada domes iesniegums ar lūgumu
noslēgt deleģēšanas līgumu par būvvaldes pakalpojuma sniegšanu Ciblas novada teritorijā.
Likuma “Par pašvaldībām” 10.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības pēc savstarpējas
vienošanās var nodot cita citai atsevišķu to kompetencē esošo funkciju izpildi. Lēmumu par
funkciju izpildes nodošanu pieņem attiecīgās pašvaldības dome. Pamatojoties uz šo lēmumu,
tiek noslēgts rakstveida līgums, kurā paredzēti funkciju izpildes finansēšanas avoti.
Minētā likuma 15.panta pirmās daļas 14.punktā paredzēts, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu, bet
trešajā daļā – ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību,
veidus un ierobežojumus nosaka “Valsts pārvaldes iekārtas likums”, kura 40.panta pirmā daļa
nosaka, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai tādu
pārvaldes uzdevumu, kas ietver pārvaldes lēmumu pieņemšanu, 41.panta pirmā daļa – ka
publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst šīs publiskās personas
vai iestādes kompetencē.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu tikai dome var
lemt par kārtību, kādā izpildāmas pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.
Ludzas novada pašvaldības būvvalde ir kompetenta un ir tiesīga sniegt minēto
pakalpojumu gan Ludzas novada pašvaldības, gan arī Ciblas novada administratīvajā teritorijā.
Būvvalde nodrošina sekojošu uzdevumu izpildi: pārzina un koordinē būvniecības procesu,
piedalās esošo teritorijas plānojumu, apbūves noteikumu un vides vizuālās noformēšanas
noteikumu izvērtēšanā, pašvaldību attīstības plānu, sociāli ekonomiskās attīstības programmas
un teritorijas plānojumu izvērtēšanā, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu
izstrādāšanā un grozīšanā, pārrauga un kontrolē būvniecības procesu atbilstību likumu,
Ministru kabineta noteikumu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un veic citas
darbības, lai nodrošinātu Būvniecības likumu un ar to saistīto normatīvo aktu ievērošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta 2.daļu, 15.panta pirmās daļas
14.punktu, 4.daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes likuma V nodaļu
“Atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšana”, Būvniecības likuma 7.pantu pirmās daļas
1.punkta a)apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
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Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar Ciblas novada pašvaldību par likuma „Par
pašvaldībām” pirmās daļas 14.punktā noteiktās autonomās funkcijas (nodrošināt savas
administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu) deleģēšanu Ludzas novada
pašvaldībai.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu noslēgt deleģēšanas
līgumu ar Ciblas novada pašvaldību par lēmuma 1.punktā deleģētās funkcijas nodrošināšanu.
3. Uzdot Administratīvai nodaļai nodrošināt informācijas par noslēgto Pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līgumu un deleģēšanas līguma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ludza.lv atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
Sēdi slēdz plkst. 8.20.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 8.janvārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 8.janvārī.

I.Vonda

