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

2021.gada 27.maijā

Protokols Nr. 8

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēde notiek attālināti, videokonferences veidā.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
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, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās: Valdis Maslovskis – atvaļinājumā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Ilona
Igovena, pašvaldības izpilddirektora p.i.; Vladimirs Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīklu
administrators

Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 21 jautājums.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 4 jautājumiem:
1. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta
“Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”.
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2.
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Tilta pār
Garbaru upi pārbūve, Klusā ielā Ludzā, Ludzas novadā” īstenošanai.
3. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilžas tilta Pildas
pagastā, Ludzas novadā pārbūve” īstenošanai.
4. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 22., 23., 24. un 25.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes platības precizēšanu.
2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
5. Par Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.17,
10.§) “Par zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 13.punkta
atcelšanu, zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un zemes vienības atzīšanu par
piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ludzas novada
pašvaldības vārda.
6. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010536 sadalīšanu piecās
atsevišķās zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un
nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
7. Par zemes vienības nošķirtās daļas nomas pagarināšanu.
8. Par Pildas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Ludzas pilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
10. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas iela
21, Ludza, Ludzas novads.
13. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens
patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
14. Par debitoru parādu norakstīšanu.
15. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
17. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 547 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070187, Atpūtas iela 20, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
18. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 507 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070198, Atpūtas iela 22, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
19. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 565 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070160, Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads, nodošanu
atsavināšanai.
20. Par amatu savienošanas atļauju.
21. Par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
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22. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta
“Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”.
23. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Tilta pār Garbaru
upi pārbūve, Klusā ielā Ludzā, Ludzas novadā” īstenošanai.
24. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilžas tilta Pildas
pagastā, Ludzas novadā pārbūve” īstenošanai.
25. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Domes deputāts Juris Atstupens sēdē piedalās no plkst. 14.04.

1.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, sertificēta mērnieka Lilitas Gavares (sertifikāta Nr.AB0123)
izgatavoto Ludzas novada, Rundēnu pagasta zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu
plānu projektus mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68920060058, tika
konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība ir 27,43 ha, kas pārsniedz
pieļaujamo platības nesaisti ar juridiskajos dokumentos noteikto zemes platību – 25,0 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras
apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu un ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68920060058, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads platību - 27,43 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:5000.
2.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 2.punktu),
sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kuru uz
pilnvaras pamata pārstāv <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada 7.maija
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 7.maijā ar
Nr.3.1.1.8/2021/1511-S, par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds>,
tiesiskajā valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 009 0069,
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tika konstatēts, ka nekustamajam īpašumam nav piešķirts īpašuma nosaukums un Imants
Misāns lūdz piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 009 0069
nosaukumu „Purviņi”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 009 0069, kas sastāv no
zemes vienības 7,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920090069, nosaukumu
„Purviņi”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> pilnvarotās personas <Vārds,
Uzvārds> (pamats Rīgas apgabaltiesas Zvērinātā notāra 02.02.2021. pilnvara Nr.301),
25.05.2021.g. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 25.05.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/1742-S par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0386 un 6878
005 0389 apvienošanu pie tiesiskā valdījumā piederošam nekustamam īpašumam ar kadastra
numuru 68500020088, kurā ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68500020088, 68500020089 un 68500020398 īpašuma nosaukumu: „Bērzavotiņi”, Cirmas
pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, tiesiskā valdījumā piederošam
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68500020088, kurā ietilpst trīs zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem 68500020088, 68500020089 un 68500020398, īpašuma
nosaukumu „Bērzavotiņi”, Cirmas pag., Ludzas nov..

3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kuru uz
pilnvaras pamata pārstāv SIA ZZ Mežs, reģistrācijas numurs 42103108410, prokūriste
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada 7.maija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 2021.gada 7.maijā ar Nr.3.1.1.5/2021/1518-S, tika konstatēts, ka <Vārds,
Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460020177 no <Vārds,
Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma “Zilenes” ar kadastra numuru 6846 002 0177, Briģu
pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu “Meža Zilenes”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
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2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Zilenes” ar kadastra numuru 6846 002 0177, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes
vienību 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020177.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460020177 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Meža Zilenes”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

4.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LV Mežsaimnieks”, reģistrācijas
numurs 44103104370, (pamtas Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 06.05.2021. pilnvara
Nr.1559), 07.05.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 07.05.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/1515-S, par zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500050062 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500050056
„Senlauki”, Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējum 68500050062, „Meža senlauki”, Cirmas pag., Ludzas nov., kā arī pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> , atdala zemes vienību platībā
2,3 ha ar kadastra apzīmējumu 68500050062 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500050056 „Senlauki”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500050062, piešķirt īpašuma nosaukumu „Meža senlauki”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., Ludzas
nov. pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LV Mežsaimnieks”,
reģistrācijas numurs 44103104370, (pamtas Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra
12.05.2021. pilnvara Nr.1656), 14.05.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ.
14.05.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/1603-S, par zemes vienības 1,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040029 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500030045 „Viļumi”, Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējum 68500040029, „Meža Viļumi”, Cirmas pag., Ludzas nov., kā arī pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu
un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
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Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars
Mekšs,
Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā
1,6 ha ar kadastra apzīmējumu 68500040029 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68500030045 „Viļumi”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500040029, piešķirt īpašuma nosaukumu „Meža Viļumi”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LV Mežsaimnieks”, reģistrācijas
numurs 44103104370, (pamtas Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 12.05.2021. pilnvara
Nr.1656), 14.05.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 14.05.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/1604-S, par zemes vienības 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020039 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500070011 „Trukši”,
Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējum
68500020039, „Meža Trukši”, Cirmas pag., Ludzas nov., kā arī pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu un ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā
5,7 ha ar kadastra apzīmējumu 68500020039 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500070011 „Trukši”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500020039, piešķirt īpašuma nosaukumu „Meža Trukši”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
4.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētās
dzīvesvietas>, 17.05.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 17.05.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/1634-S, par zemes vienības 14,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880030012 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68880030011
„Gaisma”, Pureņu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68880030012, „Gaismas mežs”, Pureņu pag., Ludzas nov., kā arī pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību platībā
14,7 ha ar kadastra apzīmējumu 68880030012 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68880030011 „Gaisma”, Pureņu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68880030012, piešķirt īpašuma nosaukumu „Gaismas mežs”, Pureņu
pag., Ludzas nov..
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5.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.,
17.05.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 17.05.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/1633-S, par zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500040399 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68500040399 „Olgas”,
Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68500040399, „Lūsīši”, Cirmas pag., Ludzas nov., kā arī pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu un ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā
1,9 ha ar kadastra apzīmējumu 68500040399 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68500040399 „Olgas”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500040399, piešķirt īpašuma nosaukumu „Lūsīši”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
6.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ZZ Mežs”, reģistrācijas numurs 42103108410,
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> un <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> (pamats
Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 14.05.2021. pilnvara Nr.1695), 17.05.2021.
iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 17.05.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/1630-S, par
zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070025 un zemes vienības 2,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460080009 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 68460060015 „Mieriņi”, Briģu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma
nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 68460070025 un 68460080009, „Meža Mieriņi”, Briģu
pag., Ludzas nov., kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā
1,9 ha ar kadastra apzīmējumu 68460070025 un zemes vienību platībā 2,3 ha ar kadastra
apzīmējumu 68460080009 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68460060015
„Mieriņi”, Briģu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kurā ietilpst atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68460070025 un 68460080009, piešķirt īpašuma nosaukumu
„Meža Mieriņi”, Briģu pag., Ludzas nov..
7.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. iesniegumu,
kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 19.05.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/1657-S, par zemes
vienības 88 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040171 atdalīšanu no nekustāmā
īpašuma ar kadastra numuru 68010040170 Baznīcas ielā 12, Ludza, Ludzas nov. un
jaunizveidotajā nekustamā īpašumā, atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68010040171 jaunas adreses piešķiršanu Baznīcas ielā 12A, Ludza, Ludzas nov., kā arī
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 12.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
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pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā
88 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040171 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 68010040170 Baznīcas ielā 12, Ludza, Ludzas nov..
2. Jaunizveidotajā nekustamā īpašumā, atdalītai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68010040171 piešķirt adresi Baznīcas ielā 12A, Ludza, Ludzas nov..

5.§
Par Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.17, 10.§)
“Par zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai” 13.punkta
atcelšanu, zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un zemes vienības atzīšanu
par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu zemesgrāmatā uz Ludzas
novada pašvaldības vārda
Ziņo: A.Meikšāns
[1.] Izvērtējot Ludzas novada domei zemes reformas laikā pieņemto lēmumu par
zemes piekritību pašvaldībai atbilstību likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem kritērijiem, Ludzas novada
dome
konstatē un secina:
[1.1.] Ar Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes lēmuma (protokols
Nr.17, 10.§) “Par zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai”
13.punktu nolemts, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, sastāvā ietilpstošā zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060260 ir starpgabals (turpmāk – nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68580060260 zeme), jo tam nav nodrošināta piekļuves iespēja kā to nosaka Publiskas
personas manas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b.apakšpunkts un piekrīt Ludzas
novada pašvaldībai saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprinšanau zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu.
[1.2.]
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
grafiskajos datos (Kadastra karte) reģistrētos datus par zemes vienībām, kas robežojas ar
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260 zemi, konstatēts, ka ar to robežojas
septiņas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 68580060038, 68580060188,
68580060182, 68580060185, 68580060168, 68580060035 un 68580060183.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580060168, 68580060038,
68580060182 un 68580060188 reģistrēts apgrūtinājums “ceļa servitūts”. Izvērtējot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 68580060168, 68580060038, 68580060182 un
68580060188 reģistrētā apgrūtinājuma “ceļa servitūts” tiesiskā pamatojuma dokumentus,
secināms, ka tas nodibināts par labu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260
zemei.
Ievērojot to, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260 zemei ir
nodrošināta piekļuve no Ludzas novada pašvaldības ceļa pa ceļa servitūtu, tā neatbilst
Publiskas personas manas atsavināšanas likuma
1.panta 11.punkta b.apakšpunktā
noteiktajam starpgabala kritērijam un nepiekrīt pašvaldībai saskaņā ar likuma “Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprinšanau zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas
4.punktu.
Ņemot vērā minēto, ir atceļams Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes
lēmuma (protokols Nr.17, 10.§) “Par zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada

9
pašvaldībai” 13.punkts. Pēc minētā Ludzas novada domes lēmuma 13.punkta atvelšanas,
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260 zeme ir uzskatāma par likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta
astotajā daļā noteikto rezerves zemes fondā ieskaitāmo zemi.
[1.3.]Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikto rezerves
zemes fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes
gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts
zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes
gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās
administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem
pašvaldība.
No minētās Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma
par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību (turpmāk – rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai
jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:
1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves
zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš);
2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts);
3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes
par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes
konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.
[1.4.] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto,
valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo
zemi izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru
kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības
administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Zemes reforma Ludzas pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam
izdodot rīkojumu Nr.43 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā”,
Ludzas novada lauku apvidū - 2015.gada 9.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu
Nr.532 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada lauku apvidū”.
No minētā secināms, ka zemes reforma Ludzas novadā pabeigusies 2015.gada
9.septembrī.
[1.5.] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu
piederību vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem
lēmumus par zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada
29.marta noteikumu Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību
vai piekritību” (turpmāk – Noteikumi Nr.190).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 7.2. apakšpunktā noteiktajam pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta
informācija, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu
5. punktā norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā
ne vēlāk kā divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo
noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes
vienības, kas sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme,
un pieņem lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas
sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes
gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par

10
kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība
(turpmāk – zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko
savā tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par
visu to vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības
teritoriālajām vienībām, par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas
pabeigšanu izdots līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
Ievērojot to, ka zemes reforma Ludzas novada administratīvajā teritorijā pabeidzās
2015.gada 9.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā
secināms, ka Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas
atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
[1.6.] Noteikumu Nr.190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta
informācija, ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu
5. punktā norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā
ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo
noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par
sarakstā izdarītajām ministriju atzīmēm, izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā
norādītas kā valstij piekritīga zeme, būtu piekritīgas pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un
elektroniski nosūta ministrijām un Valsts zemes dienestam pašvaldību apkopoto sarakstu ar
ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm.
Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā
minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu
darbdienu laikā.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka
izvērtētais zemes saraksts par Ludzas novada administratīvo teritoriju publicēts Valsts
zemes dienesta tīmekļa vietnē https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemesreforma/izvertesana/saraksti/R-09092015/.
[1.7.] Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas
atzīmes izvērtētajā sarakstā, beidzās 2017.gada 9.aprīlī, savukārt nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 68580060260 zeme kā piekritīga Ludzas novada pašvaldībai noteikta
2011.gada 25.augustā, Ludzas novada domei pieņemot lēmumu (protokols Nr.17, 10.§) “Par
zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai”, tas ir, pirms 2015.gada
9.septembra, kad tika pabeigta zemes reforma Ludzas novadā.
No minētā secināms, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260 zeme
Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā par Ludzas novada
administratīvo teritoriju nav un nevarēja būt iekļauta. Tā kā nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68580060260 zeme nav iekļauta izvērtētajā zemes sarakstā par Ludzas novada
administratīvo teritoriju, pie tās nav izdarītas atzīmes ne par piekritību vai piederību valstij
ne pašvaldībai.
[1.8.] Ievērojot to, ka Ludzas novada administratīvajā teritorijā zemes izvērtēšanas
termiņš beidzies 2017.gada 9.aprīlī, izvērtētais saraksts publicēts Valsts zemes dienesta
tīmekļa vietnē un pie īpašuma nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260 zemes
nav izdarītas atzīmes par piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai, secināms, ka
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060260 zeme piekrīt Ludzas novada
pašvaldībai saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu un par to pieņemams
lēmums ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
[2.] Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas
1.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11. punktu, likuma “Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta
astoto daļu, Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
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Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta sēdes lēmuma (protokols
Nr.17, 10.§) “Par zemesgabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai”
13.punktu.
2. Noteikt, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060260 ir
ieskaitāma rezerves zemes fondā.
3. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060260 ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar šim lēmumam pievienoto grafisko pielikumu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
(paziņošanas dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.

6.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010536 sadalīšanu piecās atsevišķās
zemes vienībās, īpašuma nosaukumu piešķiršana nekustamiem īpašumiem un
nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 8.§)
“Par zemes gabalu piekritību Ludzas novada pašvaldībai” 36.punktu tika atzīts, ka zemes
vienība 4,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010536 “Skola”, Ņukši, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka zeme, kuras
piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un
ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja: uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas
ēkas (būves).
Ar Ludzas novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 1.§)
“Par adreses piešķiršanu vai maiņu ēkām” tika mainīta adrese no “Skola”, Ņukši, Ņukšu
pag., Ludzas nov. uz “Zīles”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Sakarā ar to, ka no Ludzas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības 4,07
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010536 nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,37 ha
platībā kā koplietošanas zeme pie daudzdzīvokļu mājām atpūtas vietas ierīkošanai, kā arī
daļu zemes nepieciešams atstāt pašvaldības valdījumā iedzīvotāju nodrošināšanai ar
mazdārziņiem ar turpmāko nodošanu atsavināšanai pēc pieprasījuma, ir nepieciešams sadalīt
zemes vienību piecās atsevišķās zemes vienībās, sadalot pa platībām: 0,37 ha, 1,09 ha, 2,13
ha, 0,30 ha un 0,18 ha, un katram nekustamam īpašumam piešķirt īpašuma nosaukumus.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punkts nosaka, ka Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja tiek
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 2.punktu, kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma
Pārejas noteikumu 5.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, 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, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
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21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Sadalīt Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošu zemes vienību 4,07 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010536 “Zīles”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov. četrās
atsevišķās zemes vienībās:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010536 atdalītai zemes vienībai
0,37 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.1):
1.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Smaidas”, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
1.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas mērķa),
1.3. zemes vienība 0,37 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Smaidas”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010536 atdalītai zemes vienībai
2,13 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.2):
2.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Ainavas”, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
2.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu kodu 0502 – pagaidu
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem,
2.3. zemes vienība 2,13 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Ainavas”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
3. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010536 atdalītai zemes vienībai
0,30 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.3) :
3.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Mārgrietiņas”, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
3.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu kodu 0502 – pagaidu
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem,
3.3. zemes vienība 0,30 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta)
“Mārgrietiņas”, Ņukšu pag., Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada
pašvaldības vārda,
4. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010536 atdalītai zemes vienībai
0,18 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.4) :
4.1. piešķirt īpašuma nosaukumu “Sorbas”, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
4.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu kodu 0502 – pagaidu
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem,
4.3. zemes vienība 0,18 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Sorbas”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
5. Atlikušajai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010536 daļai 1,09 ha
platībā (grafiskais pielikums Nr.4):
5.1. atstāt esošo īpašuma nosaukumu “Zīles”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un adresi
“Zīles”, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
5.2. noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi ar kodu 0903 – valsts un
pašvaldību iestāžu apbūve,
5.3. zemes vienība 1,09 ha platībā (uzmērot platība var tikt precizēta) “Zīles”, Ņukši,
Ņukšu pag., Ludzas nov. ierakstāma zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
6. Lūgt VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmaiņas Ludzas
novada Ņukšu pagasta kadastra kartē un Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informāciju
sistēmā un izveidot četrus jaunus nekustamos īpašumus.
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7.§
Par zemes vienības nošķirtās daļas nomas pagarināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>., 2021. gada
10.maija iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 10.05.2021. ar Nr.
3.1.1.5/2021/1528-S, par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68010060221 Latgales ielā 152, Ludza, Ludzas nov. nošķirto zemes daļu 1751
kv.m platībā nomu. Pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> par viņam
piederošo zemes īpašumu Latgales ielā 152, Ludza, Ludzas nov. (zemes kadastra
apzīmējums 68010060221) zemes nošķirtās daļas 1751 kv.m platībā nomu pirmskolas
mācību iestādes „Pasaciņa” bērnu spēļu laukumu Latgales ielā 156, Ludza, Ludzas nov.
uzturēšanai, nosakot nomas maksu EUR 426,86 (četri simti divdesmit seši euro un 86 euro
centi) katru gadu, aprēķinot no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2027.gada 31. martam.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas
līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.§
Par Pildas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Pildas pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 31.marta
nolikumu “Pildas pamatskolas nolikums” (apstiprināts ar Ludzas novada domes 31.03.2016.
sēdes lēmumu, protokols Nr. 6, 14.§).
3. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī.
9.§
Par Ludzas pilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties
uz
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, Vispārējās
izglītības likuma 8. un 9.pantu, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora A.Joksta 12.05.2021.
Nr.3.1.19/2021/71-IE iesniegumu “Par Ludzas pilsētas vidusskolas nolikuma
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas pilsētas vidusskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 23.oktobra
nolikumu “Ludzas pilsētas ģimnāzijas nolikums” (apstiprināts ar Ludzas novada domes
23.10.2014. sēdes lēmumu, protokols Nr. 19, 14.§).
3. Nolikums stājas spēkā 2021.gada 1.augustā.

10.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumu Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8
„Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada
26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas
novadā”” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
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Uzklausot ziņojumu par lēmuma
projektu ar grozījumiem (papildināts ar 16.,
17., un 18.punktu), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 28.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 30.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1447-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Latgales ielā 208a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006
0149, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 567,78 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1378,27 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);
- Saistošo noteikumu Nr.9, 7.punkta 7.1. apakšpunkts noteic, ka 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 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
<Vārds, Uzvārds> persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes
apliecības kopija Nr. 1530798, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 13.01.2031.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada 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” 7.punkta 7.1. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100%
apmērā dzīvojamās mājas Latgales ielā 208a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 30.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/62-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR
un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 567,78 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>,
piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 208a, Ludzā.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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 izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 23.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 23.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1361-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārd> piederošā nekustamā
īpašuma Fr. Kempa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006
0094, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 575,83 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1144,22 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Fr. Kempa
ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 29.04.2021.
atzinumu Nr.3.5.16/2021/64-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 572,11 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 287,92 EUR apmērā Lūcijai Puisānei piederošajam
nekustamajam īpašumam Fr. Kempa ielā 16, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 28.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 28.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1419-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma 18.novembra ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 504
0056, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1999,32 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
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vairāk kā 600,00 EUR (seši simti
euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas 18.novembra
ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 29.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/65-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā Vladimiram Ļaļinam piederošajam nekustamajam īpašumam 18.novembra ielā 9,
Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.

4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 23.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 23.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1359-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā Vitālijam Jupatovam piederošā nekustamā
īpašuma L.Paegles ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003
0175, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 2097,74 EUR un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1169,86 EUR.
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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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas L.Paegles
ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 28.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/61-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam L.Paegles ielā 21, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
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apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 19.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 19.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1295-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Klusā ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0062,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 2413,57 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Klusā ielā
13, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 27.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/57-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Klusā ielā 13, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
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vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 31.03.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 31.03.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1123-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 94, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0162, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 903,16 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1211,92 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
94, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 27.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/56-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 94, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 23.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 23.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1360-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Peldu ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0238,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 723,92 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1365,16 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);
- Saistošo noteikumu Nr.9, 7.punkta 7.2. apakšpunkts noteic, ka 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 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, ja īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai 1.pakāpes radinieks, kas ir
persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns invalīds, kurš nekustamajā
īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
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<Vārds, Uzvārds> laulātā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes apliecības
kopija Nr.1472177, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 18.01.2022.) .
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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” 7.punkta 7.2. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100%
apmērā dzīvojamās mājas Peldu ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 28.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/67-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR
un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 723,92 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Peldu ielā 5, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 22.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 22.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1341-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Peldu ielā 5., Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0238,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1808,04 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”:
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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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Peldu ielā 5,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 28.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/66-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Peldu ielā 5, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
-

9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 16.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
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novada pašvaldībā saņemti 20.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1309-S), ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 74, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs:
6801 002 0103, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1052,32 EUR un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 737,18 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
74, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 526,16 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 368,59 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 74, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
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līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
10.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 09.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 14.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1229-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 96-3, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 900 1712,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1972,94 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
96-3, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 23.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/53-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 96-3, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
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3.
Līdzfinansējuma
saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic
ar būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
11.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 20.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 20.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1310-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Latgales ielā 73, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004
0427, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 962,02 EUR un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 452,85 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Latgales ielā
73, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 26.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/54-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,

28
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 481,01 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 226,43 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 73, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.

12.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 19.04.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 19.04.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1286-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 98, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0172, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1245,09 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
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Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza
Ludzas
novada
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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
98, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 20.04.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/50-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 98, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
13.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 11.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 11.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1568-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma
Skolas ielā 22, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0309,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1069,28 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;

30
- 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);
- Saistošo noteikumu Nr.9, 7.punkta 7.3.apakšpunkts noteic, ka 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 1200,00 (viens
tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, ja īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgās personas statusu vai
maznodrošinātā persona.
<Vārds, Uzvārds> ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss (iesniegta izziņas par
atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam Nr.3.6/2021/230 kopija, izziņas derīguma
termiņš līdz 31.05.2021.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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” 7.punkta 7.3. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100%
apmērā dzīvojamās mājas Skolas ielā 22, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 13.05.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/70-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1069,28 EUR
apmērā Natālijai Kuzņecovai piederošajam nekustamajam īpašumam Skolas ielā 22, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
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14.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 12.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 12.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1586-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Lielā Ezerkrasta ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801
005 0111, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1690,72 EUR un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1142,48 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Lielā
Ezerkrasta ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Lielā Ezerkrasta ielā 17, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
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4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
15.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 06.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 06.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1502-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma J.Soikāna ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001
0011, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1322,28 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas J.Soikāna
ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 12.05.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/68-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam J.Soikāna ielā 31, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
apēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī 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.
16.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 17.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 27.05.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/1639-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 58, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0445,
pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 747,56 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – 1401,47 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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Latgales ielā 58, Ludzā,
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Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes
un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.05.2021. atzinumu
Nr. 3.5.16/2021/75-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 373,78 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>,
piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 58, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī 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.
17.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 18.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 19.05.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/1676-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 101, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 502 0011,
pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 571,42 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – 1050,46 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);
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- 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 (četri simti euro un 00 centi)
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un
ne vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Tālavijas ielā 101, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.05.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/76-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 525.23 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 285,71 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 101, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
apēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds>par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī 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.
18.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 20.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 20.05.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/1688-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 141, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0098,
pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 435,33 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – 1085,06 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”:
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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 (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Tālavijas ielā 141, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 26.05.2021. atzinumu Nr.
3.5.16/2021/77-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 542,53 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 217,67 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 141, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> izbūve jāveic paša spēkiem,
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12
mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī 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.
-

12.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
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Liepājas iela 21, Ludza, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 7.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas ielā
21, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, 28.04.2021. pieteikumu
(pašvaldībā reģ. 07.05.2021. ar Nr.3.1.1.8.1/2021/1522-S) ar lūgumu piešķirt
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Liepājas ielā 21, auto transporta stāvvietas
ierīkošanai, gājēju celiņa un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00,
bet 16.2. punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai
renovācijai tiek piešķirts – 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā dokumentācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2021.gada 18.maija komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Liepājas ielā 21, Ludzā par kopējo summu EUR 3553,26 un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%, tas ir EUR 1776,63 apmērā un izskatot piebraucamā
ceļu tāmes (summa 14822,84 EUR) un gājēju celiņa darbu tāmes (summa 1410,01 EUR)
Liepājas ielā 21, Ludzā par kopējo summu EUR 16232,85, saskaņā ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
16.1.punktu piešķirt
līdzfinansējumu 80% no kopējās tāmes tas ir EUR 12986,28 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1 un 16.2.punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 21, Ludzā automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50%, tas ir EUR 1776,63 (viens
tūkstotis septiņi simti septiņdesmit seši euro un 63 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 21, Ludzā piebraucamā ceļa un gājēju
celiņa atjaunošanas darbiem Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80%
EUR 12986,28 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit seši euro 28 centu) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
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Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 20.maijā sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/102 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2021/1271-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada aprīļa mēnesī aprēķināto summu EUR 599,11
apmērā t.sk. EUR 7,99 par apgaismošanu, EUR 360,17 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanu, EUR 227,54 par apkuri un EUR 3,41 ūdens patēriņa starpības izdevumu
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, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); 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, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada
aprīļa mēnesi EUR 599,11 (pieci simti deviņdesmit deviņi euro 11 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu
apmaksu par 2021.gada aprīļa mēnesi EUR 599,11 (pieci simti deviņdesmit deviņi euro 11
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 debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu "Prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies
parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no
uzskaites un atzīst pārējos izdevumus", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu kopsumma
EUR 6448,70 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā ar
1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par atskurbināšanas pakalpojumiem kopsummā
EUR 171,63 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par zemes nomu fiziskām un juridiskām personām
kopsummā EUR 41,12 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā ar
3.pielikumu.
4. Dzēst debitoru parādu par vecāku maksu pirmsskolas izglītības iestādēs kopsummā
EUR 236,70 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā ar 4.pielikumu.
15.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Ludzas novada domes
2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

16.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts dzīvokļa Nr.27, Stroda ielā
31, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, <Vārds, Uzvārds> ģimenes locekles, <Vārds, Uzvārds>
atsavināšanas ierosinājums.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4. panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
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publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada
17.maija lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.27, Stroda ielā 31, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Stroda ielā 31 – 27, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
17.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 547 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070187, Atpūtas iela 20, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 12.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/1577-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 547 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070189, Atpūtas iela 20, Ludza,
Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve ar kadastra apzīmējumu
68010070189001, pēc adreses Atpūtas iela 20, Ludza, Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3.apakšpunkts nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
pieguļ šai zemei.
2021.gada 17.maijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 547 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 007 0189, Atpūtas iela 20, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 547 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0189, pēc adreses Atpūtas iela 20, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010070189 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

18.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 507 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070198, Atpūtas iela 22, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 12.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>,
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/1576-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 507 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070198, Atpūtas iela 22, Ludza,
Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošās būves ar kadastra
apzīmējumiem 68010070198001 un 68010070198002, pēc adreses Atpūtas iela 22, Ludza,
Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3.apakšpunkts nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
pieguļ šai zemei.
2021.gada 17.maijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 507 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 007 0198, Atpūtas iela 22, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 507 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0198, pēc adreses Atpūtas iela 22, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010070198 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
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3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības
īpašuma novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 565 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010070160, Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 18.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds, Uzvārds>
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2021/1648-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 565 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010070160, Gaismas iela 29,
Ludza, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds, Uzvārds> piederošā būve ar kadastra apzīmējumu
68010070160001, pēc adreses Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads.
Nekustamais īpašums – zemes vienība Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads
reģistrēts zemesgrāmatā (Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000542035) uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3.apakšpunkts nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas
ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
pieguļ šai zemei.
2021.gada 19.maijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 565 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 007 0160, Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 565 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0160, pēc adreses Gaismas iela 29, Ludza, Ludzas
novads.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20.§
Par amatu savienošanas atļauju
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Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
30.aprīļa iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 05.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/200) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Sporta skolas
direktores amatu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no šī gada 1.jūnija līdz šī
gada 6.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju Elēnai Fjodorovai savienot
amatus, konstatēja:
1) ar Ludzas novada domes 2010.gada 25.novembra lēmumu „Par Ludzas novada
Sporta skolas direktora iecelšanu amatā” (protokols Nr.31, 1.§) E.Fjodorova iecelta Ludzas
novada Sporta skolas direktora amatā;
2) Ludzas novada Sporta skolas nolikuma (apstiprināts jaunā redakcijā ar Ludzas
novada domes 28.05.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 7.§)) 1.punkts nosaka “Ludzas
novada Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – dibinātājs) dibināta
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde (turpmāk tekstā – izglītības iestāde), [..]” un
32.punkts nosaka “Izglītības iestādes darbību nodrošina un vada direktors, kuru ieceļ amatā
un atbrīvo no amata dibinātājs [..].”;
3) E.Fjodorova ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka
“Valsts amatpersonas ir: [..] publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks;”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
ceturtā daļa nosaka: “[..] 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
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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).”, līdz ar to <Vārds, Uzvārds> kā valsts
amatpersona 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;
7) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada Sporta skolas direktora amatā iecēla Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta
ceturto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu
savienot ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu;
8) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
9) izvērtējot Ludzas novada Sporta skolas direktora amata pienākumus kopsakarā ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, secināms, ka
Ludzas novada Sporta skolas direktora amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas locekļa amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada Sporta
skolas direktora amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no
2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 6.jūnijam.
2. 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 vai citu amatu, pastāv iespēja, ka E.Fjodorova
var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
2.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
10.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
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reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/233) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 632. iecirkņa (Brigu pagasta)
vēlēšanu komisijas locekles amatu no 2021.gada 21.maija līdz 2021.gada 8.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu „Par Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu” (protokols
Nr.13, 9.§), <Vārds, Uzvārds> ar 2019.gada 1.septembri ievēlēta Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
norādītajam, Bāriņtiesu likuma 15.pants nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai
deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
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likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai
ar: 1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
A.Fjodorova kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar
citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
7) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta
sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu savienot
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu;
8) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
9) izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus kopsakarā ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, secināms, ka
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2021.gada
21.maija līdz 2021.gada 8.jūnijam.
2. 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 <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka
A.Fjodorova var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
3.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
10.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/234) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Ludzas novada 639. iecirkņa (Istras pagasta)
vēlēšanu komisijas sekretāra amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
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Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju Larisai Greidānei
savienot amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu „Par Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu” (protokols
Nr.13, 9.§), <Vārds, Uzvārds> ar 2019.gada 1.septembri ievēlēta Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
norādītajam, Bāriņtiesu likuma 15.pants nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai
deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai
saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu
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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. [..]”,
līdz ar to L.Greidāne kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa
amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās
publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
7) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta
sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu savienot
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu;
8) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
9) izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus kopsakarā ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, secināms, ka
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2021.gada
17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
2. 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<Vārds, Uzvārds> pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds,
Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
4.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
10.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/235) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 648. iecirkņa (Pureņu pagasta)
vēlēšanu komisijas locekles amatu no 2021.gada 21.maija līdz 2021.gada 8.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
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1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu „Par
Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu”
(protokols Nr.13, 9.§), <Vārds, Uzvārds> ar 2019.gada 1.septembri ievēlēta Ludzas novada
bāriņtiesas locekļa amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
norādītajam, Bāriņtiesu likuma 15.pants nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai
deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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
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nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. [..]”, līdz ar to
V.Raciborska kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu
ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
7) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta
sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu savienot
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu;
8) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
9) izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus kopsakarā ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem, secināms, ka
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas locekļa amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu no 2021.gada
21.maija līdz 2021.gada 8.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> pienākums jebkurā brīdī izvērtēt
interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds,
Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
5.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
10.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/236) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Ludzas novada Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada 627. iecirkņa
(Ludzas Kinoteātris) vēlēšanu komisijas locekļa amatu no 2021.gada 21.maija līdz
2021.gada 8.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju Raitim Osipovam savienot
amatus, konstatēja:
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1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu
„Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā” (protokols
Nr.7, 24.§), <Vārds, Uzvārds> ievēlēts Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas
locekļa amatā;
2) R.Osipovs ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
R.Osipovs kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada administratīvās komisijas
locekļa amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida
atļauja;
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6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada administratīvās komisijas locekļa amatā
ievēlēja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar
likuma 7.panta sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada administratīvās
komisijas locekļa amatu savienot ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa
amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada administratīvās komisijas locekļa amata pienākumus
kopsakarā ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumiem,
secināms, ka Ludzas novada administratīvās komisijas locekļa amata savienošana ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada
administratīvās komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa amatu no 2021.gada 21.maija līdz 2021.gada 8.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada administratīvās komisijas locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja,
ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
6.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
10.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/237) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 626. iecirkņa (Ludzas TN mazā
zāle) vēlēšanu komisijas pieaicinātās personas un šofera amatu no 2021.gada 5.jūnija līdz
2021.gada 6.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu „Par Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu” (protokols
Nr.13, 9.§), <Vārds, Uzvārds> ar 2019.gada 1.septembri ievēlēta Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatā;
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2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa
nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
norādītajam, Bāriņtiesu likuma 15.pants nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai
deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
I.Anča kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar citu
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amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
7) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta
sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu savienot
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas pieaicinātās personas un šofera amatu;
8) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
9) izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus kopsakarā ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas pieaicinātās personas un šofera amata
pienākumiem, secināms, ka Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata savienošana ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas pieaicinātās personas un šofera amatu interešu konfliktu
nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas pieaicinātās personas un šofera
amatu no 2021.gada 5.jūnija līdz 2021.gada 6.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds,
Uzvārds> nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
7.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
10.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/239) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Ludzas novada bāriņtiesas locekles amatu ar Ludzas novada 627. iecirkņa (Ludzā) vēlēšanu
komisijas sekretāres amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu „Par Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu” (protokols
Nr.13, 9.§), <Vārds, Uzvārds> ar 2019.gada 1.septembri ievēlēta Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatā;
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2) L.Hiščenko ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) papildus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
norādītajam, Bāriņtiesu likuma 15.pants nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem
vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai
deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba speciālista pienākumus, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
L.Hiščenko kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu ar
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citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
7) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatā ievēlēja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta
sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu savienot
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu;
8) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
9) izvērtējot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pienākumus kopsakarā ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, secināms, ka
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2021.gada
17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds,
Uzvārds>, var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
8.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/241) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas amatu ar Ludzas novada 648. iecirkņa (Pureņu
pagasta) vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada
11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> savienot amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu „Ludzas
novada sociālā dienesta izveidošana” (protokols Nr.5, 25.§), <Vārds, Uzvārds> ar 2009.gada
1.septembri iecelta Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja amatā;
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2) Ludzas novada Sociālā dienesta nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada
domes 30.07.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 25.§), grozīts ar Ludzas novada domes
26.11.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 31.§), 25.06.2020. sēdes lēmumu (protokols
Nr.10, 7.§)) 1.punkts nosaka “Ludzas novada sociālais dienests (tālāk tekstā – Sociālais
dienests) ir pašvaldības izveidota iestāde, [..]” un 15.punkts nosaka “[..] Sociālā dienesta
vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ludzas novada dome.”;
3) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta pirmās daļas 16.punkts
nosaka “Valsts amatpersonas ir: [..] publiskas personas iestādes vadītājs un viņa
vietnieks;”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
6) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
ceturtā daļa nosaka: “[..] 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).”, līdz ar to L.Gorbunova-Kozlova kā valsts
amatpersona 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;
7) L.Gorbunovu-Kozlovu Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja amatā iecēla
Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma
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7.panta ceturto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada Sociālā dienesta
vadītāja amatu savienot ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu;
8) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
9) izvērtējot Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja amata pienākumus kopsakarā
ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amata pienākumiem, secināms,
ka Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada Sociālā
dienesta vadītāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu
no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka
<Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
9.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/252) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Īpašuma atsavināšanas komisijas locekles amatu ar Ludzas novada 627. iecirkņa (Ludzā)
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.13, 11.§), <Vārds, Uzvārds> ievēlēta Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas locekļa amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “Par
valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas
personas institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības: 1) izdot administratīvos

59
aktus; 2) veikt uzraudzības, kontroles, izmeklēšanas 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.”;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
<Vārds, Uzvārds> kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas locekļa amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu
konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas
personas rakstveida atļauja;
6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
locekļa amatā ievēlēja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija,
kas saskaņā ar likuma 7.panta sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu savienot ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
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interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa
amata pienākumus kopsakarā ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja
amata pienākumiem, secināms, ka Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas locekļa amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
priekšsēdētāja amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas priekšsēdētāja amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu vai citu
amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
10.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/253) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekles amatu ar Ludzas novada 626. iecirkņa
(Ludzā) vēlēšanu komisijas sekretāres amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada
11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu
„Par Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāva
apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 31.§) <Vārds, Uzvārds> ievēlēta Ludzas novada
pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
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3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
6.panta pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības
licencēšanas komisijas locekļa amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu
konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas
personas rakstveida atļauja;
6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas
komisijas locekļa amatā ievēlēja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir
institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas
novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa amatu savienot ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas
locekļa amata pienākumus kopsakarā ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amata pienākumiem, secināms, ka Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības
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licencēšanas komisijas locekļa amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas locekļa amatu vai
citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
11.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/253) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai komisijas locekles amatu ar Ludzas
novada 626. iecirkņa (Ludzā) vēlēšanu komisijas sekretāres amatu no 2021.gada 17.maija
līdz 2021.gada 11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
„Par komisijas izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai” (protokols
Nr.21, 32.§) <Vārds, Uzvārds> ievēlēta Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
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šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada pašvaldības komisijas
darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatu ar citu amatu, ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatā ievēlēja Ludzas novada dome, līdz ar to
Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta sesto daļu ir kompetenta
izsniegt atļauju Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm
izvērtēšanai locekļa amatu savienot ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra
amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības
zemēm izvērtēšanai locekļa amata pienākumus kopsakarā ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, secināms, ka Ludzas novada pašvaldības
komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amata savienošana ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada pašvaldības
komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai locekļa amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada
11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds>ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemēm
izvērtēšanai locekļa amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt
interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
12.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> 2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/253) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja
vietnieces amatu ar Ludzas novada 626. iecirkņa (Ludzā) vēlēšanu komisijas sekretāres
amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 13.§) A.Poikāne
ievēlēta Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
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šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar
citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas
personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas
un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā ievēlēja Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta sesto daļu
ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas
un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu savienot ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas
tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus kopsakarā ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, secināms, ka Ludzas
novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas
priekšsēdētāja vietnieka amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieka
amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2021.gada 17.maija
līdz 2021.gada 11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds,
Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
13.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/253) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieces-sekretāres amatu ar Ludzas
novada 626. iecirkņa (Ludzā) vēlēšanu komisijas sekretāres amatu no 2021.gada 17.maija
līdz 2021.gada 11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju Ainai Poikānei savienot amatus,
konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”
(protokols Nr.13, 11.§) <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ievēlēta Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
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4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
6.panta ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
<Vārds, Uzvārds> kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar citu amatu, ja šī
savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes
vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja;
6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatā ievēlēja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas
novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta sesto daļu ir kompetenta izsniegt
atļauju Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieka-sekretāra amatu savienot ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra
amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amata pienākumus kopsakarā ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem, secināms, ka Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amata savienošana ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
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pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka-sekretāra amatu ar Ludzas novada
vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada
11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja vietniekasekretāra amatu vai citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu
konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
14.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/253) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekles-sekretāres amatu ar Ludzas novada 626.
iecirkņa (Ludzā) vēlēšanu komisijas sekretāres amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada
11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> savienot
amatus, konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols
Nr.11, 36.§) <Vārds, Uzvārds> ievēlēta Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa-sekretāra amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu

69
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, veterinārārsta, 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, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
A.Poikāne kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa-sekretāra amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu
un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida atļauja;
6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
locekļa-sekretāra amatā ievēlēja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir
institūcija, kas saskaņā ar likuma 7.panta sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas
novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu savienot ar Ludzas
novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļasekretāra amata pienākumus kopsakarā ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas
sekretāra amata pienākumiem, secināms, ka Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekļa-sekretāra amata savienošana ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa
komisijas sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
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Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>,
savienot Ludzas novada
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu ar Ludzas novada vēlēšanu
iecirkņa komisijas sekretāra amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
2. 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, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekļa-sekretāra amatu vai
citu amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
15.
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>,2021.gada
11.maija iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 11.05.2021., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/253) ar lūgumu atļaut amatu savienošanas kārtībā savienot
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājas amatu ar Ludzas novada 626. iecirkņa (Ludzā) vēlēšanu
komisijas sekretāres amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par atļauju <Vārds, Uzvārds> amatus,
konstatēja:
1) pamatojoties uz Ludzas novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu „Par
izmaiņām Ludzas novada Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.11,
28.§) <Vārds, Uzvārds> ievēlēta Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatā;
2) <Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk - Likums) 4.panta otrā daļa nosaka “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, izmeklēšanas 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.”;
3) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
pirmā daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu, uzņēmuma līguma vai 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
šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata
savienošanas ierobežojumi.”;
4) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “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, veterinārārsta, 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
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darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs
darbības ietvaros tiek gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes,
zvejniecības, lauku tūrisma, prakses ārsta profesionālās darbības vai prakses veterinārārsta
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.”;
5) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta
sestā daļa nosaka: “[..] šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā
pantā vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā; 2) 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. [..]”, līdz ar to
<Vārds, Uzvārds> kā valsts amatpersona var savienot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētāja amatu ar citu amatu, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida
atļauja;
6) <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatā
ievēlēja Ludzas novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas saskaņā ar
likuma 7.panta sesto daļu ir kompetenta izsniegt atļauju Ludzas novada Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētāja amatu savienot ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra
amatu;
7) likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta
piektā daļa nosaka: “Šajā likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai),
saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas
amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums: 1) izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs
interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un
nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; [..] 2) mēneša laikā pieņemt
lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.”;
8) izvērtējot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata pienākumus
kopsakarā ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amata pienākumiem,
secināms, ka Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amata savienošana ar
Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra amatu interešu konfliktu nerada, kā arī
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada Dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāja amatu ar Ludzas novada vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāra
amatu no 2021.gada 17.maija līdz 2021.gada 11.jūnijam.
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2. 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<Vārds, Uzvārds> ir pienākums
jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas
normām, ja, pildot Ludzas novada Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja amatu vai citu amatu,
pastāv iespēja, ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā mēneša laikā no šā lēmuma
spēkā stāšanās dienas.
21.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
16.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 20.maija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu (pielikumā).
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. iesniegt Ludzas novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās tīmekļvietnē;
2.2. nodrošināt Ludzas novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata pieejamību
visās Ludzas novada pašvaldības bibliotēkās.
3. Uzdot pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei J.Dukaļskai publicēt Ludzas no
vada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu Ludzas novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

22.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta
“Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”
īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam”
12.panta 3.daļas (5) apakšpunktu, kur noteikts, ka pašvaldība vienam prioritāram investīciju
projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, var saņemt
aizņēmumu 400 tūkst. EUR apmērā un Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
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Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai 2021.gada prioritārā investīciju projekta
“Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā”
īstenošanai ilgtermiņa aizņēmumu līdz 400 000 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto
procentu likmi uz 20 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

23.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta
“Tilta pār Garbaru upi pārbūve, Klusā ielā Ludzā, Ludzas novadā” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti pašvaldībām Covid- 19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu investīciju projekta
“Tilta pār Garbaru upi pārbūve, Klusā ielā Ludzā, Ludzas novadā” īstenošanai
431 123.35 EUR apmērā ar izmaksu 2021. un 2022.gados ar Valsts kases noteikto procentu
likmi uz 25 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

24.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta
“Ilžas tilta Pildas pagastā, Ludzas novadā pārbūve” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti pašvaldībām Covid- 19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt 2021.gadā Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu investīciju
projekta “Ilžas tilta Pildas pagastā, Ludzas novadā pārbūve” īstenošanai 122 759.59
EUR apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 15 gadiem ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz 3 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

74
25.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2021.gada 25.maija sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par radošu, inovatīvu pieeju pirmsskolas izglītības sistēmas pilnveidē, jaunās paaudzes
izglītošanā un sakarā ar iestādes 50 gadu jubileju, apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības
rakstu un naudas balvu EUR 400,00 (četri simti eiro) Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības
iestādes “Namiņš” kolektīvu.

Sēdi slēdz plkst. 14.25.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 27.maijā.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 27.maijā.

I.Vonda

