LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2013.gada 10.jūlij

Ludz

Protokols Nr. 16

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atkl j plkst. 16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova
Sēdē nepiedal s: Lolita Greit nei – aiz emts pamatdarb , Edgars Mekšs - atvaļin jum ; J nis
Ivul ns – aiz emts pamatdarb
- domes administr cijas darbinieki: Anatolijs Trizna, zemes lietu speci lists; Sergejs Jakovļevs,
pašvaldības izpilddirektors; Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Inese Kamzole,
administratīv s nodaļas vadīt ja
- laikraksta „Ludzas zeme” žurn lists Sergejs Timofejevs
Atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, rk rtas
domes sēdes darba k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par zemes vienības daļas nekustam īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītoš s zemes
platības noteikšanu.
2. Par nekustam īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
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3. Par adreses piešķiršanu ēkai.
4. Par Saistošo noteikumu Nr. 17 „Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības
izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ēku fas žu kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma
nomai ai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs”
teritorij esošaj m ēk m, k arī Latvijas Valsts aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst
ietvertaj m ēk m Ludzas novad ” apstiprin šanu.
5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai 18.Novembra iel 16,
Ludz , Ludzas novads.
7. Par Latgales pl nošanas reģiona attīstības padomes locekļa izvirzīšanu.
8. Par Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandid tu pieteikšan s termi a
izsludin šanu.
9. Par atļauju L.Greit nei savienot amatus.
10. Par atļauju E.Obrum nei savienot amatus.
11. Par atļauju J.Atstupenam savienot amatus.
12. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada pašvaldība”
amatu sarakstos.

1. §
Par zemes vien bas daļas nekustam pašuma lietošanas m rķa un tam piekr toš s zemes
plat bas noteikšanu
A.Trizna
Izskatot mērniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Briģu pagasta zemes vienības daļas robežu pl na projektu (zemes vienības kadastra
apzīmējums 6846 007 0395, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6846 007 0395 8003),
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” 23.1.2.apakšpunktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustam
īpašuma lietošanas mērķu klasifik cija un nekustam īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu
Nr.1019 „Zemes kadastr l s uzmērīšanas noteikumi” 264.2.2.apakšpunktu, un emot vēr Ludzas
novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s
rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt A. A., personas kods XXX, piederošai zemes vienības daļai ar kadastra
apzīmējumu 6846 007 0395 8003, Briģu pagasts, Ludzas novads platību 0,2371 ha, saska ar
izgatavoto zemes vienības daļas robežu pl nu mērog 1:1000.
2. Noteikt zemes vienības daļai 0,2371 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0395
8003, Briģu pagasts, Ludzas novads nekustam īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1003
(lauksaimnieciska rakstura uz ēmumu apbūve).
2. §
Par nekustam

pašuma nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
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1.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 12.§) Ludzas novada dome nolēma
atļaut sadalīt nekustam īpašuma „Robežnieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 010
0019 trīs zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,03 ha platīb un zemes vienības
daļu aptuveni 0,66 ha platīb (atdal m s zemes vienību platības tiks precizētas veicot
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas
novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas atkl ti balsojot: PAR – 11
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0019 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,03 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „Robežnieki 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastr lo uzmērīšanu).
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 010 0019 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,66 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „Robežnieki 2” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes
vienības kadastr lo uzmērīšanu).
2.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 13.§) Ludzas novada dome nolēma
atļaut sadalīt nekustam īpašuma „M s ni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 004
0020 div s zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,2 ha platīb (atdal m s zemes
vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastr lo uzmērīšanu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas
novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s
rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0020 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,2 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „M s ni 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastr lo uzmērīšanu).
3.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
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Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 14.§) Ludzas novada dome nolēma
atļaut sadalīt nekustam īpašuma „Cielavas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009
0009 div s zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,21 ha platīb (atdal m s zemes
vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastr lo uzmērīšanu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”,
k arī Ludzas novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada
10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0009 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,21 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „Cielavas 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastr lo uzmērīšanu).
4.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 15.§) Ludzas novada dome
nolēma atļaut sadalīt nekustam īpašuma „Bišu kalns” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
6846 009 0011 div s zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,18 ha platīb
(atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastr lo uzmērīšanu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”,
k arī Ludzas novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada
10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0011 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,18 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „Bišu kalns 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastr lo uzmērīšanu).
5.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 16.§) Ludzas novada dome nolēma
atļaut sadalīt nekustam īpašuma „Artavas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 004
0004 div s zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,37 ha platīb (atdal m s zemes
vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastr lo uzmērīšanu).
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”,
k arī Ludzas novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada
10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0004 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,37 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „Artavas 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastr lo uzmērīšanu).
6.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 17.§) Ludzas novada dome nolēma
atļaut sadalīt nekustam īpašuma „Pernovka” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009
0001 div s zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,23 ha platīb (atdal m s zemes
vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastr lo uzmērīšanu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas
novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s
rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0001 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,23 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „Pernovka 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastr lo uzmērīšanu).
7.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 18.§) Ludzas novada dome nolēma
atļaut sadalīt nekustam īpašuma „ bekeks” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 004
0040 div s zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,04 ha platīb (atdal m s zemes
vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastr lo uzmērīšanu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”,
k arī Ludzas novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada
10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars

6
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 004 0040 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,04 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „ bekeks 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastr lo uzmērīšanu).
8.
Ludzas novada pašvaldīb sa emts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas pilnvarot
p rst vja- SIA „Mikrokods” (Reģ. Nr. 50003167591, juridisk adrese: Brīvības iela 224, Rīga,
2013.gada 28.jūnija iesniegums (reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 1.jūlij ar
Nr.3.1.1.11.2/1473) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes vienīb m, kuras tiek atdalītas no
nekustamajiem īpašumiem „Robežnieki”, „M sēni”, „Cielavas”, „Bišu kalns”, „Artavas”,
„Pernovka”, „ bekeks”, „Kleši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Ar 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 19.§) Ludzas novada dome nolēma
atļaut sadalīt nekustam īpašuma „Kleši” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0086
div s zemes vienīb s, atdalot zemes vienības daļu aptuveni 0,26 ha platīb (atdal m s zemes
vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības kadastr lo uzmērīšanu).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas
novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s
rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0086 atdalītajai jaunizveidotajai
zemes vienībai aptuveni 0,26 ha platīb , Briģu pagasts, Ludzas novads piešķirt īpašuma
nosaukumu „Kleši 1” (atdal m s zemes vienības platība tiks precizēta veicot zemes vienības
kadastr lo uzmērīšanu).
3. §
Par adreses piešķiršanu kai
A.Trizna
Izskatot Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecības MEŽ RES A, reģistr cijas
numurs 42401016515, juridisk adrese Brīvības iela 38-3, Zilupe, Zilupes novads, 2013.gada
2.jūlija iesniegumu, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 2.jūlij ar Nr.3.1.1.11.2/1488, par
adreses piešķiršanu, tika konstatēts, ka saska ar tehnisko projektu „Atpūtas m jas būvniecība”,
Ludzas novada būvvaldes 2011.gada 8.septembra lēmumu Nr.98 „Par būvprojekta akceptēšanu”,
Ludzas novada būvvaldes 2013.gada 9.maija lēmumu Nr.51. „Par izmai m akceptēt tehnisk
projekta akceptēšanu” uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0368 (Ludzas novada
pašvaldības īpašums) un adresi „Intern ts”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads atrodas Ludzas
rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecībai MEŽ RES A piederoš atpūtas m jas ēka.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes finanšu
komitejas, teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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Piešķirt Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecībai MEŽ RES A piederošai
atpūtas m jas ēkai, kura atrodas uz zemes vienības 0,5670 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6878
005 0368 adresi „Mež res”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
4.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 17
„Par pašvald bas pal dz bu v sturisku būvgaldniec bas izstr d jumu atjaunošanai un
restaur cijai, ku fas žu kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts noz mes
pils tbūvniec bas pieminekļa „Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorij esošaj m k m,
k ar Latvijas Valsts aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst ietvertaj m k m Ludzas
novad ” apstiprin šanu
A.Meikš ns, A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
5.punktu, 21. pirm s daļas 23.punktu, 41.panta pirm s daļas 1.punktu un 43.pantu trešo daļu,
Ludzas novada domes finanšu komitejas un teritori l s un attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija
kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Par pašvaldības
palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ēku fas žu
kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa
„Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorij esošaj m ēk m, k arī Latvijas Valsts aizsarg jamo
kultūras pieminekļu sarakst ietvertaj m ēk m Ludzas novad ” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.17 „Par
pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ēku
fas žu kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorij esošaj m ēk m, k arī Latvijas Valsts
aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst ietvertaj m ēk m Ludzas novad ” rakstisk un
elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un Reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.17 „Par
pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstr d jumu atjaunošanai un restaur cijai, ēku
fas žu kr sojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorij esošaj m ēk m, k arī Latvijas Valsts
aizsarg jamo kultūras pieminekļu sarakst ietvertaj m ēk m Ludzas novad ” saska ar likuma
„Par pašvaldīb m” 45.panta nosacījumiem:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada pašvaldības ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
A.Meikš ns
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1.
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Brodaižu Kristus P rmainīšan s
Romas katoļu draudzes 27.06.2013 iesniegumu ar lūgumu nodrošin t pašvaldības
līdzfinansējumu projektam „Brodaižu baznīcas jumta remonts un teritorijas labiek rtošana”
1000,00 LVL apmēr . Projekta kopēj s izmaksas ir 4000,00 LVL.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura projekta aktivit tes tiks realizētas novada teritorij un pl noties
rezult ti attīsta un sak rto publisko rtelpu – labiek rto un uzlabo vidi un infrastruktūru.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma 13.punktu, projekta finansējumam piešķiram summa līdz 1000, 00 LVL vienam
projektam, bet ne vair k k 25% no projekta attiecin maj m izmaks m.
emot vēr Ludzas novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas
2013.gada 10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Brodaižu Kristus P rmainīšan s Romas katoļu draudzei pašvaldības
līdzfinansējumu LVL 1000,00 apmēr projekta „Brodaižu baznīcas jumta remonts un teritorijas
labiek rtošana” īstenošanai.
2. Brodaižu Kristus P rmainīšan s Romas katoļu draudzei divu nedēļu laik pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska
ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs
uz emšanas katoļu draudzes 27.06.2013 iesniegumu ar lūgumu nodrošin t pašvaldības
līdzfinansējumu projektam „Krustaceļa izbūve Baznīcas iel ” 1000,00 LVL apmēr . Projekta
kopēj s izmaksas ir 4000,00 LVL.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 8.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura projekta aktivit tes tiks realizētas novada teritorij un pl noties
rezult ti attīsta un sak rto publisko rtelpu – labiek rto un uzlabo vidi un infrastruktūru.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības
nolikuma 13.punktu, projekta finansējumam piešķiram summa līdz 1000, 00 LVL vienam
projektam, bet ne vair k k 25% no projekta attiecin maj m izmaks m.
emot vēr Ludzas novada domes finanšu komitejas, teritori l s un attīstības komitejas
2013.gada 10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uz emšanas katoļu draudzei pašvaldības
līdzfinansējumu LVL 1000,00 apmēr projekta „Krustaceļa izbūve Baznīcas iel ” īstenošanai.
2. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uz emšanas katoļu draudzei divu nedēļu laik pēc
projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu
saska ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

9
6.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai 18.Novembra iel 16,
Ludz , Ludzas novads
A.Meikš ns
Ludzas novada pašvaldība sa ēma 2013.gada 9.jūlij sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. 09.07.2013. ar Nr.3.1.1.8.1/423) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , 18.Novembra iel 16
dzīvojam s m jas energoaudita un tehnisk projekta izstr dei energoefektivit tes pas kuma
veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.1.punkts nosaka m jas energoaudita veikšanai 100% no
daudzdzīvokļu dzīvojam s m jas energoaudita izmaks m, bet ne vair k k Ls 400,00 un saska
ar 15.3. tehnisk projekta izstr dei - 50%, bet ne vair k k Ls 1000.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstatēja, ka pieteikum sniegt
inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada
pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2013.gada 9.jūlij komisijas sēdē komisija izskatot vienk ršot s renov cijas izstr des t mi
tehnisk projekta izstr dei dzīvojamai m jai 18.Novembra iel 16, Ludz , kas ir par kopējo
summu Ls 2350,00 un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr. 19 15.punkta 15.3. apakšpunktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu Ls 1 000 apmēr .
Energoaudita izstr de Ls 610,00 apmēr un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada domes saistošo noteikumu Nr.19 15.punkta 15.1.apakšpunktu komisija iesaka piešķirt
līdzfinansējumu Ls 400,00 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 15.punkta 15.1
un 15.3. apakšpunktiem, un emot vēr Ludzas novada domes finanšu komitejas, teritori l s un
attīstības komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR –
11 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas 18.Novembra iel 16, Ludz energoaudita izstr dei
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu
t mes, tas ir Ls 400,00 (četri simti lati un 00 santīmi).
2. Piešķirt dzīvojam s m jas 18.Novembra iel 16, Ludz tehnisk projekta izstr dei
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati un 00 santīmi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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7.§
Par Latgales pl nošanas reģiona att st bas padomes locekļa izvirz šanu
A.Meikš ns
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Latgales pl nošanas reģiona
2013.gada 27.jūnija vēstuli Nr.2-4.1/354 par Latgales pl nošanas reģiona attīstības padomes
locekļu izvirzīšanu ar lūgumu izvirzīt vienu deput tu Latgales pl nošanas reģiona attīstības
padomes locekļu pien kumu pildīšanai.
Pamatojoties uz Reģion l s attīstības likuma 17.panta pirmo daļu, ka arī emot vēr
domes Finanšu past vīg s komitejas un Teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes priekšsēdēt ja Alīna
Gendele, atkl ti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izvirzīt Ludzas novada domes priekšsēdēt ju Alīnu Gendeli Latgales pl nošanas
reģiona attīstības padomes locekļa pien kumu pildīšanai.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai lēmumu par Latgales pl nošanas reģiona
attīstības padomes locekļu izvirzīšanu nosūtīt Latgales pl nošanas reģionam.
8.§
Par Ludzas novada v l šanu komisijas locekļu kandid tu pieteikšanas termiņa
izsludin šanu
I.Kamzole
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirk u
komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 9.pantu, emot vēr Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 10.jūlija kopīg s rk rtas sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Ludzas novada vēlēšanu komisiju 7 (septi u) locekļu sast v .
2. Izsludin t Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandid tu pieteikšanas termi u no
2013.gada 15.jūlija līdz 2013.gada 26.jūlijam ieskaitot.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei In rai Vondai pazi ojumu par Ludzas novada vēlēšanu
komisijas locekļu kandid tu pieteikšanas k rtību izlikt redzam viet pie Ludzas novada
pašvaldības ēkas – Rai a iel 16, Ludz , Ludzas novad .
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniekam Fridijam Bokišam nodrošin t pazi ojuma
par Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļu kandid tu pieteikšanas k rtību izlikšanu redzam
viet pie Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk m.
9.§
Par atļauju L.Greit nei savienot amatus
S.Jakovļevs
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Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas mūzikas pamatskolas direktores Lolitas
Greit nes 2013.gada 25.jūnija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 27.06.2013.,
reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/1443) par atļauju savienot Ludzas novada Ludzas
Mūzikas pamatskolas direktores amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb " 7.panta piekt s daļas nosacījumiem pašvaldību iest žu vadīt jiem ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru vi i ie em saska
ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un
rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrīb , biedrīb vai nodibin jum , politiskaj partij , politisko partiju
apvienīb vai reliģiskaj organiz cij ;
3) pedagoga, zin tnieka, rsta, profesion la sportista un radošo darbu;
3¹) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts
vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un ir sa emta t s
valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
3²) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldības kapit lsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcij , ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administr cija,
starptautisk organiz cija vai t s p rst vniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir
sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat .".
Izvērtējot Lolitas Greit nes lūgumu par amatu savienošanu, pašvaldības iest des vadīt ja
tiešos pien kumus, darba laiku, Ludzas novada domes deput ta pien kumus, var secin t, ka
Lolitai Greit nei atļauts savienot Ludzas mūzikas pamatskolas direktores amatu ar Ludzas novada
domes deput ta amatu un tas nerada interešu konfliktu, nav pretrun ar valsts amatpersonai
saistošaj m ētikas norm m un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pien kumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ”
7.panta piekt s daļas 4.punktu, 8.¹panta piekt s daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 10.jūnija
rk rtas kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Lolitai Greitānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada Ludzas mūzikas
pamatskolas direktores amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu.
Lēmumu var p rsūdzēt Administratīvaj rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbrīvošanas
alej 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laik no lēmuma spēk st šan s brīža.
10.§
Par atļauju E.Obrum nei savienot amatus
S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktores
Eleonoras Obrum nes 2013.gada 25.jūnija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts
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27.06.2013., reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/1444) par atļauju savienot Ludzas
novada Bērnu un jauniešu centra direktores amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb " 7.panta piekt s daļas nosacījumiem pašvaldību iest žu vadīt jiem ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru vi i ie em saska
ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un
rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrīb , biedrīb vai nodibin jum , politiskaj partij , politisko partiju
apvienīb vai reliģiskaj organiz cij ;
3) pedagoga, zin tnieka, rsta, profesion la sportista un radošo darbu;
3¹) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts
vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un ir sa emta t s
valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
3²) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldības kapit lsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcij , ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administr cija,
starptautisk organiz cija vai t s p rst vniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir
sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat .".
Izvērtējot Eleonoras Obrum nes lūgumu par amatu savienošanu, pašvaldības iest des
vadīt ja tiešos pien kumus, darba laiku, Ludzas novada domes deput ta pien kumus, var secin t,
ka Eleonorai Obrum nei atļauts savienot Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra direktores
amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu un tas nerada interešu konfliktu, nav pretrun ar
valsts amatpersonai saistošaj m ētikas norm m un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pien kumu
pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ”
7.panta piekt s daļas 4.punktu, 8.¹panta piekt s daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 10.jūnija
rk rtas kopīg s sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes deput te Eleonora Obrum ne, atkl ti
balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Eleonorai Obrumānei, personas kods XXX, savienot Ludzas novada Bērnu un
jauniešu centra direktores amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu. Lēmumu var p rsūdzēt
Administratīvaj rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601,
viena mēneša laik no lēmuma spēk st šan s brīža.
11.§
Par atļauju J.Atstupenam savienot amatus
S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA „Ludzas rajona slimnīca” valdes locekļa amatu Jura
Atstupena 2013.gada 27.jūnija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb sa emts 28.06.2013.,
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reģistrēts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/1468) par atļauju savienot SIA „Ludzas rajona
slimnīca” valdes locekļa amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb " 7.panta piekt s daļas nosacījumiem pašvaldību kapit lsabiedrību valžu
locekļiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru vi i ie em saska
ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un
rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrīb , biedrīb vai nodibin jum , politiskaj partij , politisko partiju
apvienīb vai reliģiskaj organiz cij ;
3) pedagoga, zin tnieka, rsta, profesion la sportista un radošo darbu;
3¹) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts
vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un ir sa emta t s
valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
3²) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldības kapit lsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu p rst vēšanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcij , ja to savienošana nerada interešu konfliktu un
ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat ;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administr cija,
starptautisk organiz cija vai t s p rst vniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir
sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprin jusi amat .".
Izvērtējot Jura Atstupena lūgumu par amatu savienošanu, SIA „Ludzas rajona slimnīca”
valdes locekļa tiešos pien kumus, darba laiku, Ludzas novada domes deput ta pien kumus,
secin ms, ka Jurim Atstupenam atļauts savienot SIA „Ludzas novada rajona slimnīca” valdes
locekļa amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu un tas nerada interešu konfliktu, nav
pretrun ar valsts amatpersonai saistošaj m ētikas norm m un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pien kumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ”
7.panta piekt s daļas 4.punktu, 8.¹panta piekt s daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 10.jūnija
rk rtas kopīg s sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput ts Juris Atstupens, atkl ti balsojot:
PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Jurim Atstupenam, personas kods XXX, savienot SIA „Ludzas rajona slimnīca”
valdes locekļa amatu ar Ludzas novada domes deput ta amatu.
Lēmumu var p rsūdzēt Administratīvaj rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam , Atbrīvošanas
alej 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laik no lēmuma spēk st šan s brīža.
12.§
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas iest des „Ludzas novada pašvald ba” amatu
sarakstos
S.Jakovļevs
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Sniedz zi ojumu par izmai m lēmuma projekta 1.punkt .
Lūdz izdarīt Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada pašvaldība” Juridisk s
nodaļas darbinieku amatu sarakst š dus grozījumus:
1.1. ar 2013.gada 15.jūliju likvidēt 0,5 amata vienību – juriskonsults (profesijas kods 2619
01);
1.2. ar 2013.gada 15.jūliju izveidot 1 amata vienību – iepirkumu speci lists (profesijas
kods 3323 01).
Uzklausot zi ojumu, sēdes vadīt ja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar
izmai m.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu un 27.punktu, Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2.punktu un 8.1.punktu (apstiprin ts ar Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra
lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikuma
apstiprin šanu” (protokols Nr.20, 34.§)), emot vēr Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas,
Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 10.jūnija kopīg s rk rtas
sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Juris Atstupens),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada pašvaldība” Juridisk s
nodaļas darbinieku amatu sarakst š dus grozījumus:
1.1. ar 2013.gada 15.jūliju likvidēt 0,5 amata vienību – juriskonsults (profesijas kods 2619
01);
1.2. ar 2013.gada 15.jūliju izveidot 1 amata vienību – iepirkumu speci lists (profesijas
kods 3323 01).
2. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības Juridisk s nodaļas amatu sarakstu un amatalgas
uz 2013.gada 15.jūliju, saska ar 1.pielikumu.
3. Ar 2013.gada 15.jūliju spēku zaudē Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra sēdē
pie emt lēmuma „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības iest des „Ludzas novada
pašvaldība” amatu sarakstos” (protokols Nr.2, 82.§) 3.punkts.
Sēdi slēdz plkst. 16.30.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 11.jūlij .
Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 11.jūlij .

A.Gendele
I.Vonda

