LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistr cijas Nr.90000017453, Rai a iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
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Ludz
Ludzas novada domes 27.02.2014. saistošie noteikumi Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošie noteikumi Nr.9 (Ludzas novada domes 27.03.2014. s des l mums (prot.Nr.4, 37.§.));
• Ludzas novada domes 23.10.2014. saistošie noteikumi Nr.23 (Ludzas novada domes 23.10.2014. s des l mums (prot.Nr.19, 26.§.));
• Ludzas novada domes 26.03.2015. saistošie noteikumi Nr.4 (Ludzas novada domes 26.03.2015. s des l mums (prot.Nr.4, 38.§.));
• Ludzas novada domes 27.08.2015. saistošie noteikumi Nr.15 (Ludzas novada domes 27.08.2015. s des l mums (prot.Nr.11, 47.§.));
• Ludzas novada domes 26.11.2015. saistošie noteikumi Nr.22 (Ludzas novada domes 26.11.2015. s des l mums (prot.Nr.15, 25.§.));
• Ludzas novada domes 30.06.2016. saistošie noteikumi Nr.6 (Ludzas novada domes 30.06.2016. s des l mums (prot.Nr.11, 37.§.)).

Aktu l redakcija uz 01.07.2016.

Saistošie noteikumi Nr.6
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes
2014.gada 27.febru ra domes s des
l mumu (protokols Nr.3, 64.§)

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BAS NOLIKUMS
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

I. PAŠVALD BAS TERITORI LAIS IEDAL JUMS, PAŠVALD BAS DOMES
UN ADMINISTR CIJAS STRUKT RA
1. Ludzas novada pašvaldības teritorijai ir š ds iedalījums:
1.1. Briģu pagasts;
1.2. Cirmas pagasts;
1.3. Isnaudas pagasts;
1.4. Istras pagasts;
1.5. Ludzas pils ta;
1.6. Nirzas pagasts;
1.7. ukšu pagasts;
1.8. Pildas pagasts;
1.9. Pure u pagasts;
1.10. Rund nu pagasts.
2. Ludzas novada pašvaldības administrat vais centrs ir Ludzas pils ta.
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3. Pašvaldības iedzīvot ju p rst vību nodrošina to iev l ts pašvaldības l m jorg ns –
Ludzas novada dome (turpm k tekst – dome), kas pie em l mumus; nosaka
pašvaldības institucion lo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvpr tīgo
iniciatīvu īstenošanu un par k rtību, k d nodrošina pašvaldībai deleģ to valsts
p rvaldes funkciju un p rvaldes uzdevumu izpildi; izstr d un izpilda pašvaldības
budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju
tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
4. Dome atbilstoši Republikas pils tas domes un novada domes v l šanu likumam sast v
no 15 (piecpadsmit) deput tiem.
5. Lai nodrošin tu savu darbību un izstr d tu domes l mumprojektus, dome no pašvaldības
deput tiem iev l past v gas komitejas (turpm k tekst – komitejas):
5.1. finanšu komiteju 5 (piecu) locekļu sast v ;
5.2. soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu komiteju 5 (piecu) locekļu sast v ;
5.3. teritori lo un attīstības komiteju 5 (piecu) locekļu sast v .
6. Pašvaldības dome ir izveidojusi š das iest des, kas darbojas uz domes apstiprin tu
nolikumu pamata:
6.1. Ludzas novada pašvaldība;
6.2. Briģu pagasta p rvalde;
6.3. Cirmas pagasta p rvalde;
6.4. Isnaudas pagasta p rvalde;
6.5. Istras pagasta p rvalde;
6.6. Nirzas pagasta p rvalde;
6.7. ukšu pagasta p rvalde;
6.8. Pildas pagasta p rvalde;
6.9. Pure u pagasta p rvalde;
6.10. Rund nu pagasta p rvalde;
6.11. Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta p rvalde;
6.12. Ludzas pils tas 3.pirmsskolas izglītības iest de „Nami š”;
6.13. Ludzas pils tas 4.pirmsskolas izglītības iest de „Pasaci a”;
6.14. Ludzas pils tas pirmsskolas izglītības iest de „Rūķītis”;
6.15. Ludzas pils tas ģimn zija;
6.16. Ludzas 2.vidusskola;
6.17. Ludzas novada vakara vidusskola;
6.18. Ludzas Mūzikas pamatskola;
6.19. J.Soik na Ludzas m kslas skola;
6.20. Ludzas novada Sporta skola;
6.21. Ludzas novada B rnu un jauniešu centrs;
6.22. Ludzas pils tas galven bibliot ka;
6.23. Ludzas tautas nams;
6.24. Ludzas novada tūrisma inform cijas centrs;
6.25. Ludzas Novadp tniecības muzejs;
6.26. Ludzas novada B ri tiesa;
6.27. Ludzas novada Soci lais dienests;
6.28. (izslēgts ar Ludzas novada domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.6);
6.29. Ludzas novada Soci l s aprūpes centrs “Ludza”;
6.30. Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iest de;
6.31. Istras vidusskola;
6.32. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iest de;
6.33. Nirzas pamatskola;
6.34. Pildas pamatskola;
6.35. Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iest de.
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(Ludzas novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā, kas stājas spēkā 01.04.2015., ar
grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.6 )

7. Ludzas novada pašvaldība (turpm k tekst - pašvaldības centr l administr cija) ir
pašvaldības iest de, kas nodrošina domes pie emto l mumu izpildi, k arī darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un t sast v no:
7.1. Administratīv s nodaļas;
7.2. Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas;
7.3. Finanšu un gr matvedības nodaļas;
7.4. Juridisk s nodaļas;
7.5. Ludzas novada dzimtsarakstu nodaļas;
7.6. Ludzas novada būvvaldes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 2 2.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.23, kas
stājas spēkā 30.11.2014.)

8. Pašvaldības centr l s administr cijas vadīt js ir pašvaldības izpilddirektors.
9. Pašvaldības centr l administr cija darbojas uz domes apstiprin ta nolikuma pamata.
Centr l s administr cijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz pašvaldības
centr l s administr cijas nolikumu un pašvaldības izpilddirektora (administr cijas
vadīt ja) apstiprin tiem centr l s administr cijas struktūrvienību nolikumiem.
10. Pašvaldība ir kapit la daļu tur t ja š d s kapit lsabiedrīb s:
10.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”;
10.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

11. Pašvaldība ir kapit la daļu tur t ja š d s priv taj s kapit lsabiedrīb s:
11.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma aģentūra”;
11.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales
apsaimniekošanas sabiedrība”.

atkritumu

12. Pašvaldība ir dalībnieks š d s biedrīb s (nodibin jumos);
12.1. biedrīb „Latvijas Pašvaldību savienība”;
12.2. biedrīb „Latgales reģiona attīstības aģentūra”;
12.3. biedrīb „Eiroreģions „Ezeru zeme””;
12.4. biedrīb „Latvijas Pils tu savienība”;
12.5. Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asoci cija;
12.6. iest d „Latgales pašvaldību daudznozaru sabiedrisko pakalpojumu
regulators”;
12.7. biedrīb „Eiroreģions „Pleskava, Livonija”;
12.8. nodibin jum „Nodibin jums Ludzas novada mikrouz m ju atbalstam”;
12.9. biedrīb „Ludzas rajona partnerība”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

13. Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritori laj s vienīb s
nodrošina š das pagastu p rvaldes:
13.1. Briģu pagasta p rvalde;
13.2. Cirmas pagasta p rvalde;
13.3. Isnaudas pagasta p rvalde;
13.4. Istras pagasta p rvalde;
13.5. Nirzas pagasta p rvalde;
13.6. ukšu pagasta p rvalde;
13.7. Pildas pagasta p rvalde;
13.8. Pure u pagasta p rvalde;
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13.9. Rund nu pagasta p rvalde.
14. Pagasta p rvaldes vadīt ju ieceļ amat un atbrīvo no amata dome. Priekšlikumus par
pagasta p rvaldes vadīt ju kandidatūr m iesniedz domes priekšs d t js, domes
priekšs d t ja vietnieki, deput ti, izpilddirektors. Pagasta p rvaldes vadīt js nedrīkst
būt domes deput ts. Pagasta p rvaldes vadīt ja darbību p rrauga novada pašvaldības
domes priekšs d t ja vietnieks.
15. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deput tiem un attiecīg s
pašvaldības iedzīvot jiem ir izveidojusi:
15.1. komisijas:
15.1.1. V l šanu komisiju;
15.1.2. Administratīvo komisiju;
15.1.3. Administratīvo aktu strīdu komisiju;
15.1.4. Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisiju;
15.1.5. (izslēgts ar Ludzas novada domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.6);
15.1.6. Iepirkumu komisiju;
15.1.7. Pašvaldības īpašuma privatiz cijas komisiju;
15.1.8. Pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisiju;
15.1.9. Dzīvokļu komisiju;
15.1.10. Komisiju pamatlīdzekļu paredzam atlikuš lietderīg s lietošanas
laika noteikšanai;
15.1.11. Pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisiju;
15.1.12. Ludzas novada pašvaldības tikas komisiju;
15.1.13. Ludzas novada pašvaldības uz m jdarbības licenc šanas
komisiju;
15.1.14. Darījumu ar lauksaimniecības zem m izv rt šanas komisiju;
15.1.15. tikas komisiju;
15.1.16. Zemes nomas tiesību izsoles komisiju;
15.1.17. Medību koordin cijas komisiju;
15.1.18. Pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisiju;
15.1.19. Pedagoģiski medicīnisko komisiju.
15.2. (svītrots ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9, kas stājas
spēkā 01.05.2014.)

15.3. padomes:
15.3.1. Uz m ju konsultatīvo padomi;
15.3.1. Atzinības raksta apbalvošanas padomi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 26.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4, kas stājas
spēkā 01.04.2015., Ludzas novada domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

16. Valdes, padomes un komisijas darbību reglament pašvaldības domes apstiprin ts
nolikums. Nolikum nor da:
16.1. valdes, padomes un komisijas izveidošanas k rtību;
16.2. valdes, padomes un komisijas priekšs d t ja un priekšs d t ja vietnieka, ja t ds
ir, iev l šanas k rtību;
16.3. valdes, padomes un komisijas kompetenci;
16.4. valdes, padomes un komisijas organizatorisk s un tehnisk s apkalpošanas
k rtību;
16.5. domes past vīgo komiteju, citu institūciju amatpersonu, kuras padotīb atrodas
izveidot valde, komisija, padome;
16.6. citus jaut jumus, kurus pašvaldības dome uzskata par svarīgiem.
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17. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības
uzdevumu veikšanai. Š das komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu
veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilg ku par vienu kalend ro gadu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

II. DOMES PRIEKŠS D T JA, PRIEKŠS D T JA VIETNIEKU,
IZPILDDIREKTORA PILNVARAS
18. Domes darbu vada domes priekšs d t js. Domes priekšs d t js:
18.1. ir politiski un likum „Par pašvaldīb m” noteikt k rtīb tiesiski atbildīgs par
pašvaldības domes darbu;
18.2. p rst v pašvaldību attiecīb s ar valsti, cit m pašvaldīb m, k arī juridisk m
un fizisk m person m Latvijas Republik un rvalstīs;
18.3. bez īpaša pilnvarojuma p rst v domi ties ;
18.4. domes v rd paraksta līgumus, finanšu un citus juridiskos dokumentus šaj
nolikum noteiktaj k rtīb ;
18.5. atver un sl dz kontus kredītiest d s;
18.6. vada domes darbu, koordin jaut jumu izskatīšanu komitej s;
18.7. vada finanšu komitejas darbu;
18.8. ierosina jaut jumu izskatīšanu pašvaldības dom , past vīgaj s komitej s un
komisij s, vald s, padom s un darba grup s;
18.9. sagatavo izskatīšanai domes s d s valsts iest žu amatpersonu iesniegumus;
18.10. atbild par pašvaldības budžeta izpildes procesa organiz ciju un vadību;
18.11. domes noteiktaj k rtīb rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem,
sl dz saimnieciskus darījumus ar fizisk m un juridisk m person m;
18.12. atbild par tiesas spriedumu izpildi liet s, kur s viena no pus m ir dome;
18.13. koordin deput tu, administr cijas darbinieku un pašvaldības institūciju
darbību;
18.14. koordin starptautisko sadarbību;
18.15. organiz pašvaldības iesaistīšanos daž d s starppašvaldību, valsts un
nevalstisk s programm s, sadarbojas ar nevalstisk m organiz cij m;
18.16. organiz sadarbību ar pašvaldības komersantiem un saimniecisk s darbības
veic jiem;
18.17. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administr cijas darbiniekiem, iest žu
vadīt jiem un pašvaldības amatperson m;
18.18. var ierosin t Ludzas novada pašvaldības teritorij esošo viet jo valsts
p rvaldes iest žu vadīt ju vai šo iest žu amatpersonu atlaišanu no
ie emam amata;
18.19. saska o pašvaldības izpilddirektora l mumus par pašvaldības
administr cijas darbinieku pie emšanu vai atbrīvošanu no darba;
18.20. amata zaud šanas gadījum nodrošina dokument cijas un materi lo v rtību
nodošanu jaunajam domes priekšs d t jam;
18.21. veic citus pien kumus, kas paredz ti likumos, Ministru kabineta noteikumos,
domes l mumos un šaj nolikum .
19. Domes priekšs d t jam ir divi vietnieki:
19.1. Domes priekšs d t ja vietnieks;
19.2. Domes priekšs d t ja vietnieks attīstības jaut jumos.
20. Domes priekšs d t ja vietnieks:
20.1. p rzina un koordin pašvaldības darbības komun lo pakalpojumu
(ūdensapg de un kanaliz cija, notekūde u sav kšana, novadīšana un
attīrīšana, siltumapg de, sadzīves atkritumu sav kšana, izvešana, uzglab šana
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vai p rstr de) sniegšan pašvaldības iedzīvot jiem novada teritori laj s
vienīb s;
20.2. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus komun lo saimniecību uztur šan
un komun lo pakalpojumu attīstīb un uzlabošan pašvaldības teritori laj s
vienīb s; 20.3. koordin jaut jumus, kas saistīti ar soci l s palīdzības un
soci lo pakalpojumu sniegšanu maznodrošin t m un soci li mazaizsarg t m
ģimen m un person m.
20.4. (svītrots ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9, kas stājas
spēkā 01.05.2014.);
20.5. sagatavo un iesniedz domei priekšlikumus par pagastu p rvalžu izveidošanu,
reorganiz šanu un likvid šanu, atbild par pagastu p rvalžu nolikumu
apstiprin šanu;
20.6. koordin novada pašvaldības teritori laj s vienīb s izvietoto soci lo,
veselības, izglītības, kultūras iest žu darbu, nodrošinot pašvaldības funkciju
un uzdevumu izpildi, k arī sniegto pakalpojumu apjoma un kvalit tes
uzlabošanu;
20.7. pilda domes priekšs d t ja pien kumus un realiz t tiesības domes
priekšs d t ja prombūtnes laik vai vi a uzdevum , k arī pilda citus
pien kumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
20.8. (svītrots ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9, kas stājas
spēkā 01.05.2014.);
20.9. koordin komisiju, valžu un darba grupu darbību atbilstoši savai
kompetencei;
20.10. iesniedz domes priekšs d t jam priekšlikumus izveidot darba grupas un
komisijas savu pien kumu un tiesību realiz cijai, iesaistot taj s pašvaldības
administr cijas, iest žu un uz mumu un pieaicin tos speci listus un
pašvaldības teritorijas iedzīvot jus;
20.11. organiz un atbild par fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti novada
pašvaldības teritori laj s vienīb s, atbild par inform cijas apriti starp pagastu
p rvald m, domi, pašvaldības administr ciju, k arī cit m pašvaldības
institūcij m;
20.12. veic pagastu p rvalžu darbības un sniegto pakalpojumu un inform cijas
pieejamības p rraudzību;
20.13. dod rīkojumus pagastu p rvalžu vadīt jiem prettiesiskas bezdarbības
gadījum pie emt l mumu;
20.14. darbojas domes pretkorupcijas pas kumu un pašvaldības darba atkl tības
uzlabošanas jom ;
20.15. veic citus domes priekšs d t ja uzdotus uzdevumus.
21. Domes priekšs d t ja vietnieks att st bas jaut jumos:
21.1. koordin novada pašvaldības teritorijas attīstības pl na un apbūves k rtības
apstiprin šanu;
21.2. koordin pašvaldības investīciju projektu sagatavošanas un realiz cijas
pas kumus;
21.3. iesniedz domei priekšlikumus par uz m jdarbības veicin šanas pas kumiem
pašvaldības administratīvaj teritorij ;
21.4. koordin valsts investīciju projektu, Eiropas Savienību struktur lo fondu
projektu un citu investīcijas projektu iesniegšanu un vadību;
21.5. koordin pašvaldības funkciju izpildi nodarbin tības jaut jumos, vada
komercdarbības atbalsta un veicin šanas programmu izstr di un koordin to
realiz ciju pašvaldīb ;
21.6. iesniedz priekšlikumus pašvaldības infrastruktūras attīstībai un teritori l
pl nojuma izmai m;
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21.7. organiz un koordin teritorijas attīstības programmas, teritorijas pl nojuma
izstr di, k arī citu pl nošanas dokumentu izstr di;
21.8. (svītrots ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9, kas stājas
spēkā 01.05.2014.);
21.9. pilda domes priekšs d t ja pien kumus un realiz t tiesības priekšs d t ja
un vietnieka prombūtnes laik vai vi u uzdevum ;
21.10. koordin komisiju, valžu un darba grupu darbību atbilstoši savai
kompetencei;
21.11. sagatavo un iesniedz komitej m jaut jumus, kuri ir vi a p rzi ;
21.12. veic citus domes priekšs d t ja uzdotus uzdevumus.
22. Pašvaldības izpilddirektors šaj nolikum noteiktaj k rtīb ir atbildīgs par pašvaldības
iest žu un pašvaldības kapit lsabiedrību darbu. Pašvald bas izpilddirektors:
22.1. atbild par visas pašvaldības izpildinstitūcijas darbu, nodrošinot pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildi;
22.2. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iest žu un pašvaldības
kapit lsabiedrību izveidošanu, reorganiz šanu un likvid šanu;
22.3. ierosina domei iecelt amat vai atbrīvot no amata pašvaldības iest žu
vadīt jus;
22.4. veic pils tas un pagastu teritori laj s vienīb s izvietoto pašvaldības iest žu
(iz emot pagastu p rvaldes) darbības un sniegto pakalpojumu un inform cijas
pieejamības p rraudzību,
22.5. dod saistošos rīkojumus, darba uzdevumus un izdod pilnvaras pašvaldības
iest žu un struktūrvienību vadīt jiem, k arī pašvaldības centr l s
administr cijas darbiniekiem;
22.6. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iest žu nelikumīgu un
nelietderīgu l mumu atcelšanu;
22.7. organiz , vada un kontrol domes l mumu, rīkojumu, saistošo noteikumu un
noteikumu izpildi savas pakļautības un p rraudzības sf r ;
22.8. ierosina grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos vai jaunu saistošo
noteikumu izdošanu;
22.9. organiz pašvaldības publisk p rskata un budžeta projektu izstr di;
22.10. kontrol pašvaldības teritorij esoš s infrastruktūras, dabas resursu,
kultūrv sturisko, dabas un citu tūrisma objektu uztur šanu, apsaimniekošanu
un saglab šanu;
22.11. organiz un p rzina pašvaldības īpašuma p rvaldi, to izmantošanu
pašvaldības iedzīvot ju interes s;
22.12. organiz inform cijas aprites darbu pašvaldīb , koordin informatīvo
sist mu un tehnoloģiju ieviešanu un pielietošanu, k arī koordin datu b zu
uztur šanu un lietošanu, atbild par personas datu aizsardzību;
22.13. organiz pašvaldības iepirkumu funkciju izpildi pašvaldības administr cij
un pils tas teritori laj vienīb izvietot s iest d s;
22.14. apstiprin to budžeta līdzekļu, šaj nolikum noteiktaj k rtīb rīkojas ar
pašvaldības mantu un finanšu resursiem, sl dz saimnieciskus darījumus ar
juridiskaj m un fiziskaj m person m;
22.15. organiz un kontrol līgumsaistību izpildi;
22.16. regul ri seko apstiprin t budžeta faktiskajam izlietojumam;
22.17. organiz iedzīvot ju pie emšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata
iesniegumus un sūdzības;
22.18. p c k rt j m pašvaldības domes v l šan m un priekšs d t ja amata
zaud šanas gadījum organiz dokument cijas un materi lo v rtību nodošanu
jaunajam domes priekšs d t jam;
22.19. ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes past vīgaj s komitej s;
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22.20. piedal s komiteju s d s un sniedz inform ciju un paskaidrojumus par taj s
izskat majiem jaut jumiem;
22.21. vienu reizi pusgad zi o domei par domes pie emto l mumu izpildi, k arī
p c domes, priekšs d t ja vai priekšs d t ja vietnieku pieprasījuma sniedz
zi ojumus par administr cijas un iest žu darbu;
22.22. īsteno pašvaldības administr cijas vadīt ja kompetenci;
22.23. atbilstoši apstiprin tajam administr cijas skaitliskajam sast vam, darba algas
fondam un darba samaksas un soci lo garantiju nolikumam pie em darb un
atbrīvo no darba pašvaldības administr cijas darbiniekus, to saska ojot ar
domes priekšs d t ju, realiz darba dev ja pien kumus un tiesības saska ar
Darba likuma prasīb m;
22.24. saska ojot ar domes priekšs d t ju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības
darbiniekiem;
22.25. ir tiesīgs administr cijas ikdienas funkciju un atsevišķu pašvaldības
uzdevumu veikšanai izveidot un likvid t darba grupas un komisijas;
22.26. nodrošina pašvaldības administr cijas darbinieku lietošan nodot s mantas
uzskaiti un apst kļus t s saglab šanai;
22.27. ir tiesīgs saska ar Valsts p rvaldes iek rtas likumu pilnīgi vai daļ ji
p r emt administr cijas lietvedīb esošo lietu sav kompetenc ;
22.28. apstiprina administr cijas struktūrvienību (nodaļu) nolikumus un izdod
citus iekš jos normatīvos aktus – instrukcijas, noteikumus, nolikumus u.c.;
22.29. saska ar domes l mumiem veic citus pien kumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

23. P c k rt j m pašvaldības domes v l šan m un pašvaldības domes priekšs d t ja amata
zaud šanas gadījum domes priekšs d t js nodrošina un izpilddirektors organiz
dokument cijas un materi lo v rtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes
priekšs d t jam. Divu ned ļu laik tiek sast dīts nodošanas-pie emšanas akts, ko
paraksta pilnvaras zaud jušais domes priekšs d t js, jaunais domes priekšs d t js,
izpilddirektors un Finanšu un gr matvedības nodaļas p rst vis.
24. Domes priekšs d t js, priekšs d t ja vietnieki un citas v l tas pašvaldības
amatpersonas, k arī pašvaldības izpilddirektors un citi pašvaldības administr cijas
darbinieki sa em atlīdzību par savu pien kumu pildīšanu saska ar Darba samaksas
un soci lo garantiju nolikumu.
III. DOMES PAST V GO KOMITEJU KOMPETENCE,
TO DARBA ORGANIZ CIJA UN NODROŠIN JUMS
25. V lot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deput ts izv las komiteju
atbilstoši interes m un v lm m. Ja domstarpību gadījum šo principu nav iesp jams
iev rot, komitej s iev l p c proporcionalit tes principa.
26. Komitejas priekšs d t js un t vietnieks nedrīkst būt t s pašvaldības iest des,
pašvaldības kapit lsabiedrības vai to struktūrvienības vadīt js, kuras darbu saska ar
pašvaldības nolikumu kontrol attiecīg komiteja.
27. L mumu projektus, kas saistīti ar finansi lajiem jaut jumiem, nodod izskatīšanai
finanšu komitejai. Finanšu komiteja:
27.1. nodrošina pašvaldības budžeta projekta izstr d šanu, izskata citu past vīgo
komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos
izskatīšanai domes s d ;
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27.2. sniedz atzinumu par budžeta projektu, taj izdar majiem grozījumiem, k arī
par priorit t m līdzekļu sadalījum , ja netiek izpildīta budžeta ie mumu
daļa;
27.3. sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, k
arī par domes l mumu projektiem, ja šo l mumu realiz cija saistīta ar budžet
neparedz tiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ie mumu daļ ;
27.4. sniedz atskaiti domei par pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot inform ciju
par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janv rim;
27.5. p c deput tu rakstiska pieprasījuma atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai
izsniedz ikm neša atskaiti par budžeta izpildi;
27.6. izstr d gada p rskata projektu;
27.7. sniedz priekšlikumus par pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu;
27.8. sniedz atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavin šanu;
27.9. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iest žu, valžu, komisiju,
darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
27.10. analiz pašvaldības kapit lsabiedrību, iest žu, aģentūru pusgada bilances un
gada p rskatus;
27.11. kontrol pašvaldības darbu ar kreditoriem un debitoriem;
27.12. sniedz atzinumus par nekustam īpašuma nodokļa termi u pagarin jumiem
un atvieglojumiem un pašvaldības nodevu atvieglojumiem;
27.13. sniedz atzinumus par atvaļin jumu un komand jumu piešķiršanu domes
priekšs d t jam un vietniekiem;
27.14. sniedz priekšlikumus par k rtību rīcībai ar pašvaldības mantu un finanšu
līdzekļiem, k arī par nekustam īpašuma ieg di pašvaldības vajadzīb m;
27.15. p rrauga audita darbu pašvaldīb ;
27.16. izskata un akcept administr cijas un pašvaldību iest žu koplīgumu
projektus;
27.17. sagatavo sav kompetenc esošos jaut jumus izskatīšanai domes s d ;
27.18. veic citus normatīvajos aktos, domes l mumos un šaj nolikum noteiktos
pien kumus.
28. Soci lo, izgl t bas un kult ras jaut jumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes s d
jaut jumus:
28.1. par soci lo palīdzību;
28.2. par dzīvojamo telpu statusa noteikšanu;
28.3. par veselības aprūpi un aizsardzību;
28.4. par kultūras pieminekļu uztur šanu;
28.5. par izglītību, kultūru, sportu un brīv laika nodarbīb m;
28.6. par rvalstnieku un bezvalstnieku jaut jumiem;
28.7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iest žu, kapit lsabiedrību,
komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos
finanšu komitej ;
28.8. izstr d un iesniedz apstiprin šanai dom konkr t s jomas attīstības
strat ģiju;
28.9. saska o kop jo pašvaldības sporta un kultūras pas kumu pl nu;
28.10. analiz un sniedz priekšlikumus pašvaldības izpilddirektoram un domei par
pirmsskolas izglītības iest d m, skolas vecumu sasniegušo b rnu uzskaiti un
nodrošin šanu ar viet m izglītības iest d s, šo iest žu izveidošanu un
darbības nodrošin šanu;
28.11. nosaka kultūras, izglītības, tūrisma un sporta īstermi a un ilgtermi a
attīstības pamatprincipus pašvaldīb ;
28.12. veic citus normatīvajos aktos, domes l mumos un šaj nolikum noteiktos
pien kumus.
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29. Teritori l un att st bas komiteja:
29.1. sagatavo izskatīšanai domes s d jaut jumus par:
29.1.1. pagastu p rvalžu darbības jaut jumiem, to skait , finanšu,
materi ltehniskajiem, person la politikas jaut jumiem;
29.1.2. pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalit tes pagastu p rvald s
uzlabošanu;
29.1.3. jaunu pašvaldības struktūrvienību vai štata vietu izveidošanu pagastu
p rvald s;
29.1.4. citiem ar pagastu un pils tu p rvalžu darbību saistītiem jaut jumiem;
29.1.5. teritorijas attīstības pl nu un apbūves k rtību;
29.1.6. zemes reformas liet m;
29.1.7. īpašumu un teritorijas izmantošanu, teritorijas apst dījumu pl nošanu;
29.1.8. vides p rvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības m rķiem;
29.1.9. starptautisko sadarbību un tūrismu;
29.1.10. investīciju projektu sagatavošanu un realiz ciju;
29.1.11. komun lajiem pakalpojumiem;
29.1.12. teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību;
29.1.13. dzīvojam un nedzīvojam fonda uztur šanu, par nedzīvojamo telpu
nomu;
29.1.14. nedzīvojamo telpu izmantošanu;
29.1.15. būvniecību pašvaldības teritorij ;
29.1.16. uz m jdarbību;
29.1.17. pašvaldības un saimniecisko struktūru veikt s dzīvokļu celtniecības un
ekspluat cijas visp r jo uzraudzību;
29.1.18. satiksmes organiz ciju.
29.2. nosaka īstermi a un ilgtermi a pl nu vadlīnijas pašvaldības īpašuma
p rvaldei, infrastruktūrai, tautsaimniecībai un sadarbībai ar cit m
pašvaldīb m un valsts institūcij m Latvij un rvalstīs, tūrisma attīstībai;
29.3. kontrol esošo amatpersonu, iest žu, komisiju un darba grupu budžeta
līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitej ;
29.4. veic citus normatīvajos aktos, domes l mumos un šaj nolikum noteiktos
pien kumus.
30. Domes past vīgaj m komitej m un deput tiem, pildot savus pien kumus, ir tiesības:
30.1. iepazīties ar pašvaldības administr cijas, iest žu, kapit lsabiedrību
dokument ciju, sa emt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jaut jumu
izlemšanai komiteju s d s;
30.2. sa emt no pašvaldības amatperson m, iest d m un kapit lsabiedrīb m
nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumus.
31. Domstarpību starp past vīgaj m komitej m, deput tiem un pašvaldības amatperson m,
iest d m un kapit lsabiedrīb m gadījumus izskata domes priekšs d t js vai dome.
Domes priekšs d t js izv rt , k dos gadījumos domstarpības izskata dome.
32. Komiteju s des notiek ne ret k k vienu reizi m nesī. Komiteju s des ir atkl tas. Taj s
var piedalīties ikviens deput ts. Komitej m un t s priekšs d t jam ir tiesības uz s di
uzaicin t speci listus, kuriem ir padomdev ja tiesības. Vis s komitej s papildus
inform cijas sniegšanai par izskat miem jaut jumiem piedal s izpilddirektors. Ar
komitejas s des gaitu (norisi) nesaistītos video un audio ierakstus s žu z l var atļaut
tikai komitejas priekšs d t js.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)
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33. Izskatot jaut jumus, kas saistīti ar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības
inform cijas izmantošanu, j iev ro attiecīgo normatīvo aktu prasības, un komitejas
s d piedal s tikai t s personas, kuras saistītas ar konkr t jaut juma izskatīšanu.
34. Komitejas var notur t kopīgas s des, ja t m ir j izskata jaut jumi, kas skar vair ku
komiteju kompetenci. Kopīg s komitejas s des vada domes priekšs d t js, ja komiteju
priekšs d t ji nevienojas cit di.
35. P c komitejas priekšs d t ja, Domes priekšs d t ja vai vienas trešdaļas komitejas
locekļu pieprasījuma var sasaukt komitejas rk rtas s di. rk rtas s des sasauc 24
(divdesmit četru) stundu laik p c pieprasījuma sa emšanas.
36. Komitejas s žu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšs d t js, saska ojot ar
domes priekšs d t ju un pazi ojot pašvaldības administr cijas Administratīv s
nodaļas vadīt jam. Komiteju s des nedrīkst būt taj paš laik , kad ir domes s des.
37. Administratīv nodaļa nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:
37.1. pazi o komitejas locekļiem par komitejas k rt j m un rk rtas s d m šaj
nolikum noteikt k rtīb ;
37.2. tehniski sagatavo dokumentus jaut jumu izskatīšanai komiteju s d s;
37.3. nodrošina komitejas s žu protokol šanu un sagatavo komitejas s žu
protokolus;
37.4. sagatavo domes l mumu projektus par savas kompetences jaut jumiem, kas
tiek izskatīti komitej ;
37.5. k rto komitejas lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to
saglab šanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;
37.6. sagatavo un izsniedz komitejas l mumus;
37.7. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošin šanai komitejas
priekšs d t ja vai vi a prombūtnes laik vietnieka uzdevum .
38. No komitejas locekļiem ar vienk ršu balsu vair kumu var iev l t komitejas
priekšs d t ja vietnieku, kas pilda komitejas priekšs d t ja pien kumus prombūtnes
laik .
39. Komitejas priekšs d t js, bet vi a prombūtnes laik priekšs d t ja vietnieks:
39.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas l mumu un uzdevumu izpildi;
39.2. izstr d komitejas s des k rtību;
39.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas s des;
39.4. p rst v komitejas viedokli domes s d s, komisij s un cit s institūcij s;
39.5. kontrol komitejas l mumu izpildi;
39.6. veic citus pien kumus saska ar šo nolikumu.
40. Par komiteju s žu vietu un laiku Administratīv s nodaļas atbildīgais darbinieks inform
deput tus telefoniski un ar elektronisk pasta v stuli ne v l k k 3 (trīs) dienas pirms
k rt j s komitejas s des, par darba k rtību - ne v l k k 1 (vienu) dienu pirms k rt j s
komitejas s des. Par rk rt j s komitejas s des vietu, laiku un darba k rtību
Administratīv s nodaļas atbildīgais darbinieks inform deput tus telefoniski un ar
elektronisk pasta v stuli ne v l k k 3 (trīs) stundas pirms rk rt j s komitejas s des.
41. Komiteja var izskatīt jaut jumus, ja t s s d piedal s vair k nek puse no komitejas
sast va.
42. Komiteja l mumus pie em balsojot. Balsošana ir atkl ta un v rdiska paceļot roku.
Komiteja pie em l mumus ar kl tesošo locekļu balsu vair kumu. Ja, balsojot par
l mumu, balsis sadal s vien di, izšķiroša ir komitejas priekšs d t ja balss.
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43. Komiteju s d s nepiedalīties balsošan deput ts ir tiesīgs tikai likum „Par interešu
konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu darbīb ” paredz tajos gadījumos, par
nepiedalīšan s iemesliem inform jot s des vadīt ju pirms balsošanas uzs kšanas.
Nepiedalīšan s balsošanas iemesls tiek fiks ts komiteju s des protokol .
44. Komiteju s des tiek protokol tas. Protokol tiek fiks ts katra deput ta balsojums par
attiecīgo jaut jumu. Ja komitejas loceklis nepiekrīt protokol rakstītajam par
izskat mo jaut jumu, vi š rakstveid var iesniegt sava viedokļa izkl stu, ko pievieno
protokolam. Komitejas s des protokolu paraksta visi kl tesošie komitejas locekļi.
45. Ja uz komitejas s di neierodas komitejas locekļu vair kums, tad komitejas
priekšs d t js sasauc atk rtotu komitejas s di ne tr k k p c 3 (trim) un ne v l k k
p c 7 (septi m) dien m. Ja uz atk rtotu komitejas s di neierodas komitejas locekļu
vair kums, tad komitejas priekšs d t jam par to j pazi o domei.
46. Komitejas priekšs d t ju, iz emto finanšu komitejas priekšs d t ju, no saviem
locekļiem iev l , k arī atbrīvo no pien kumu pildīšanas attiecīg komiteja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

47. Past vīgo komiteju priekšs d t jiem (un vi u vietniekiem) ar pašvaldības l mumu var
noteikt iedzīvot ju pie emšanas laiku (ne ret k k vienu reizi m nesī) pašvaldības
telp s. Attiecīg s past vīg s komitejas priekšs d t js jaut jumu izskatīšan savos
pie emšanas laikos ir tiesīgs uzaicin t jebkuru pašvaldības administr cijas darbinieku,
saska ojot ar domes priekšs d t ju vai t vietniekiem un izpilddirektoru.
IV. PAŠVALD BAS L MUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS K RT BA
48. Domes s des darba k rtību nosaka domes priekšs d t js. Domes s des darba k rtīb
tiek iekļauts jebkurš jaut jums, kas iepriekš ir izskatīts k d no komiteju s d m vai
kas iesniegts domes priekšs d t jam ne v l k k vienu ned ļu pirms k rt j s domes
s des. Par citu jaut jumu iekļaušanu domes darba k rtīb likum „Par pašvaldīb m”
noteiktaj k rtīb lemj dome.
49. Domes l mumu projekti j iesniedz rakstveid , tajos j būt nor dītam:
49.1. l muma projekta nosaukumam, kas nep rprotami nor da uz l muma saturu;
49.2. pamatojumam, atsaucei uz normatīvajiem aktiem;
49.3. l muma tekstam (nepieciešamības gadījum nor dot l muma izpildes termi u
un atbildīgo par izpildi);
49.4. no k diem līdzekļiem tiek paredz ts l muma izpildes nodrošin jums, ja
jaut jumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
49.5. priekšlikumiem par attiecīgaj jaut jum iepriekš pie emto l mumu vai
rīkojumu atzīšanu par sp ku zaud jušiem vai to grozīšanu;
49.6. priekšlikumiem par l muma sp k st šan s k rtību;
49.7. nor dei, ja l muma projekt ir ierobežotas pieejamības inform cija;
49.8. nor dei par pielikumiem;
49.9. kas un kad šos l muma projektus ir gatavojis, šīs personas paraksts;
49.10. k d s institūcij s projekts izskatīts;
49.11. kas ir projekta iesniedz js;
49.12. nor dei par person m, kas uzaicin mas uz l muma izskatīšanu domes s d ;
49.13. nor dei par person m, kam izsniedzams domes l mums;
49.14. kad projektu v lams izskatīt domes s d .
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50. Domes l mumu projektus pirms to iesniegšanas l muma projekta sagatavot js nodod
izskatīšanai un rakstveida atzinuma sniegšanai š d secīb :
50.1. vis m pašvaldības administr cijas nodaļ m, pašvaldības institūcij m vai t s
darbiniekiem atbilstoši kompetencei;
50.2. pašvaldības administr cijas Finanšu un gr matvedības nodaļai, ja l muma
projekts ir saistīts ar pašvaldības finanšu jaut jumiem;
50.3. pašvaldības administr cijas Juridiskajai nodaļai.
51. L muma projekti šo dokumentu atbilstības izv rt šanai sp k esoš s likumdošanas
prasīb m pašvaldības administr cijas Juridiskajai nodaļai j iesniedz ne v l k k 3
(trīs) dienas pirms to izskatīšanas komitejas s d . Atbildīgais jurists rakstveida
atzinum nor da, ja attiecīgais l mums ir pretrun ar tiesiskaj m norm m vai l muma
projekt esoš s juridisk rakstura nepilnības, kļūdas. Nov rš nepilnības l muma
projekta sagatavot js.
52. L mumu projekti un materi li, kas izskat mi domes s d , j iesniedz pašvaldības
administr cijas Administratīvaj nodaļ , kura tos nodod domes priekšs d t jam.
Priekšs d t js izskata iesniegto l muma projektu un nosaka past vīgo komiteju (ja
projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vair k m komitej m) un
pašvaldības institūciju vai t s darbinieku, kam j izskata un papildus j sniedz rakstisks
atzinums par sagatavoto projektu.
53. Pašvaldības administr cijas Administratīv s nodaļas atbildīgais darbinieks nodod
l muma projektu attiecīgaj m komitej m, pašvaldības darbiniekiem vai iest d m
atzinuma sniegšanai.
54. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības dome. Pas kumi, kas nav saistīti ar
gada budžeta pie emšanu, nevar tikt uzs kti, kam r pašvaldības dome nav piešķīrusi
nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžet . Ja š di
pas kumi ir paredz ti ar likumu vai citu r ju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzs kti
bez pašvaldības domes iepriekš ja pilnvarojuma, bet p c tam steidzami š da atļauja
j sa em.
55. Ja past vīg komiteja nepiekrīt sagatavotajam l muma projektam, tad komitejai
j iesniedz domei cits l muma projekta variants, par kuru domes s d zi o past vīg s
komitejas priekšs d t js vai k ds no komitejas locekļiem.
56. Par iesniegtaj l muma projekt un tam pievienotajos materi los min to faktu un datu
pareizību, atbilstību valodas norm m un normatīvajiem aktiem ir atbildīgs l muma
projekta sagatavot js.
57. Dokumenti, kas iesniegti izskatīšanai domes s d neiev rojot šaj nolikum noteikto
k rtību, tiek nosūtīti atpakaļ iesniedz jam.
58. Domes s des darba k rtību, l mumu projektus, atzinumus par tiem, izzi as materi lus,
deput tu iesniegumus, priekšlikumus un jaut jumus pašvaldības administr cijas
Administratīv s nodaļas darbinieki domes deput tiem dara pieejamus, nosūtot uz vi u
nor dītaj m elektronisk pasta adres m, ne v l k k 3 (trīs) darbdienas pirms domes
k rt j s s des un ne v l k k 3 (trīs) stundas pirms rk rtas s des.
(Ar gr ozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

59. Ja past vīg komiteja izskata administratīv akta projektu, kas personai liedz tiesības
vai uzliek tai pien kumus, tad komitejas priekšs d t js organiz personas uzaicin šanu
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viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskat mo jaut jumu, ja personas viedoklis
saska
ar Administratīv procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt
uzaicin ta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi
Administratīv procesa likum noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana
nav nepieciešama.
V. DOMES DARBA REGLAMENTS
60. Katra deput ta pien kums ir piedalīties domes s d s un komiteju s d s. Ja deput ts
nevar ierasties uz domes vai komitejas s di, vi a pien kums ir pazi ot par neierašanos
un t iemesliem pašvaldības administr cijas Administratīv s nodaļas vadīt jai līdz
s des s kumam.
61. Domes s des ir k rt jas un rk rtas.
62. Domes k rt j s s des notiek katra m neša ceturtaj ceturtdien .
63. Domes k rt j s s des sasauc domes priekšs d t js, nosakot s des norises laiku, vietu
un darba k rtību.
64. Pašvaldības administr cijas Administratīv s nodaļas atbildīgais darbinieks reģistr
deput tu piedalīšanos s d s. Domes s d s j piedal s pašvaldības izpilddirektoram,
pašvaldības administr cijas Juridisk s nodaļas vadīt ja norīkotam pašvaldības
juristam. Citu pašvaldības darbinieku piedalīšanos jaut juma izskatīšan
nepieciešamības gadījum nodrošina attiecīg s nodaļas vadīt js.
65. Domes s des ir atkl tas, iz emot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
66. Pašvaldības iedzīvot ji un citas personas, kuras ir kl t domes s d , nav tiesīgas
piedalīties debat s vai trauc t s des gaitu.
67. Domes s des laik mobilo sakaru līdzekļiem j būt uzst dītiem režīm bez ska as
sign la.
68. Domes priekšs d t js:
68.1. atkl j, vada, p rtrauc un sl dz s di;
68.2. dod v rdu zi ot jam;
68.3. nodrošina iesp ju deput tiem uzdot jaut jumus zi ot jam un citiem
kl tesošajiem;
68.4. vada debates;
68.5. ierosina jaut jumu nobalsošanu;
68.6. izsludina p rtraukumus s d un pied v s des datumu, laiku un vietu, ja s de
j turpina cit dien ;
68.7. nodod s des vadīšanu par atsevišķu jaut jumu domes priekšs d t ja
vietniekam, ja par to vi š v las uzst ties debat s.
69. Domes s des jaut jumu apspriešanai ir š da secība:
69.1. zi ojums;
69.2. deput tu jaut jumi;
69.3. debates;
69.4. zi ot ja galav rds;
69.5. priekšs d t ja viedoklis,
69.6. balsošana;
69.7. balsošanas rezult tu pazi ošana.
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70. Domes s des laik pašvaldības administr cijas Administratīv s nodaļas atbildīgais
darbinieks, izmantojot datortehniku, nodrošina domes s d izskat mo jaut jumu
(l mumu projektu) demonstr šanu.
71. Par Komiteju s d s izskatītajiem jaut jumiem Domes s d zi o Komitejas
priekšs d t js vai k ds no komitejas locekļiem. Par jaut jumiem, kas netika izskatīti
komiteju s d s, zi o l muma projekta iesniedz js. Ja nepieciešams, zi ot js var
uzaicin t citas personas sniegt papildus vai preciz jošu inform ciju. Par debašu
beig m pazi o priekšs d t js. Debates var p rtraukt, ja par to nobalso ne maz k k 2/3
kl tesošo deput tu.
(Ludzas novada domes 26.11.2015. saistošo noteikumu Nr.22 redakcijā)

72. Domes priekšs d t jam ir pien kums nodrošin t domes s d s k rtību. Ja domes s des
k rtību atk rtoti neiev ro deput ts, tas tiek fiks ts protokol . Ja domes s des k rtību
atk rtoti neiev ro citas personas, priekšs d t jam ir tiesības izraidīt vainīgo personu
no domes s des norises telpas.
73. Ja deput ts neiev ro domes s des k rtību, run jot debat s, tad domes priekšs d t js
p rtrauc vi a uzst šanos debat s, un turpm k, apspriežot konkr to jaut jumu, vi am
vairs netiek dots v rds.
74. Person m, kuras uzaicin tas piedalīties domes s d s, k arī citiem pašvaldības
iedzīvot jiem, masu inform cijas līdzekļu p rst vjiem, kuri v las klausīties domes
s di, pirms domes s des j reģistr jas pie darbinieka, kurš protokol domes s des.
75. S d s izskat majiem l mumu projektiem un citiem dokumentiem j būt iesniegtiem
valsts valod . Ja s d tiek iesniegti jaut jumi cit valod , tad domes s d s tos izskata,
ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valod . Uzst joties debat s, var lietot citas
valodas, ja dome var nodrošin t debašu tulkošanu valsts valod .
76. Pašvaldības izpilddirektors domes s des s kum p c domes priekšs d t ja
pieprasījuma sniedz īsu p rskatu par veikto darbu un par pie emto l mumu izpildes
gaitu attiecīgaj period . P c p rskata deput tiem ir tiesības uzdot jaut jumus un
sa emt atbildes.
77. Ja k ds no iepriekš pie emtajiem l mumiem netiek izpildīts noteiktaj termi , domes
priekšs d t js vai t vietnieks sniedz inform ciju, nor dot motīvus, k d ļ l mums nav
izpildīts. Š das atskaites ir oblig ti iekļaujamas domes s des darba k rtīb .
78. Ja dome s des darba k rtīb iekļautie jaut jumi netiek izskatīti vien s des dien , s de
tiek turpin ta n košaj dien vai dien , par kuru vienojas deput ti. Ja domes s des
darba k rtīb iekļautos jaut jumus nav iesp jams izskatīt deput tu kvoruma trūkuma
d ļ, tad domes priekšs d t js s di sl dz un nosaka atk rtot s s des norises vietu un
laiku. Atk rtot domes s de tiek sasaukta ne agr k k p c septi m (septi m) un ne
v l k k p c 14 (četrpadsmit) dien m.
79. Domes s d s zi ot jam zi ojumam par izskat mo jaut jumu tiek dotas ne vair k k 10
(desmit) minūtes. Ja nepieciešams, zi ojumam atv l to laiku var pagarin t, ja par to
nobalso kl tesošo deput tu vair kums.
80. Par katru domes s d izskat mo jaut jumu p c zi ojuma deput tiem ir tiesības uzdot
zi ot jam jaut jumus. Ja par k du konkr tu jaut jumu uz domes s di ir uzaicin tas
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ieinteres t s personas, tad p c domes priekšs d t ja vai zi ot ja priekšlikuma t m tiek
dots v rds un tikai p c tam notiek debates.
81. Ja past vīg s komitejas s d , skatot jaut jumu, l muma pie emšanas proces ir raduš s
domstarpības, proti, ja l mums nav pie emts vienbalsīgi, attiecīg s komitejas
priekšs d t jam vai vi a pilnvarotam komitejas p rst vim ir j zi o domes s d par
visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atkl tas, deput ti uzreiz p c
zi ojuma balso par l muma projektu.
82. Uzst joties debat s, katram run t jam tiek dotas ne vair k k 5 (piecas) minūtes.
Debat s par attiecīgo jaut jumu var uzst ties ne vair k k 2 (divas) reizes.
83. Uzst joties debat s, deput tiem ir j iev ro konstruktīvas kritikas un diskusiju
pamatprincipi:
83.1. nevienu priekšlikumu nevar noraidīt bez argument cijas;
83.2. kritikas objektam ir j būt idejai, koncepcijai, bet ne personai, kuras izteikto
viedokli, nost ju kritiz vai pret to iebilst;
83.3. izsakot iebildumus pret iesniegto projektu vai t daļu, j dod konkr ts
priekšlikums grozījumiem, labojumiem.
84. Visi labojumi domes l mumu projektiem ir j iesniedz rakstveid līdz balsošanas
s kumam un, ja iesp jams, tiem ir j būt pavairotiem līdz debašu par konkr to
jaut jumu beig m. Iesniegtie domes l muma projekta labojumi iesniedz jam ir
j paraksta.
85. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, domes priekšs d t js var izlemt par mutisku
priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.
86. Ja tiek iesniegti labojumi domes l muma projektam, tad j balso par labojumu
pie emšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vair ki labojumi, tad
vispirms j balso par to labojumu, kurš visvair k atšķiras no izskat m l muma
projekta. Šaubu gadījum domes priekšs d t js konsult jas ar t s past vīg s
komitejas, kura gatavoja atzinumu par l muma projektu, priekšs d t ju. K rtību, k d
balso par iesniegtajiem domes l mumu projektu labojumiem, nosaka domes
priekšs d t js.
87. Ja notiek balsošana par vair kiem l muma projekta variantiem, tad l mums ir
pie emts, ja par to nobalso vair k k puse no kl tesošiem deput tiem. Ja neviens no
l muma projektiem nesa em pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atk rtota balsošana
par tiem diviem l muma projektiem, kuri pirmaj balsošan sa muši visvair k balsu.
Ja nav sa emts nepieciešamais balsu skaits, l muma projekts ir noraidīts.
88. Ja l muma projekta izskatīšanas laik domes s d rodas neskaidrības, pamatotas
pretenzijas vai būtiski labojumi, l muma projektu nodod otrreiz jai izskatīšanai
attiecīgajai komitejai.
89. Domes s d drīkst run t tikai tad, kad v rdu ir devis priekšs d t js. Priekšroka
uzst ties debat s ir tam deput tam, kurš rakstiski iesniedzis priekšs d t jam
priekšlikumu piedalīties debat s.
90. Zi ot jam ir tiesības uz galav rdu p c debat m.
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91. Domes l mumus pie em balsojot. Balsošana ir atkl ta un v rdiska paceļot roku.
L mums ir pie emts, ja par to nobalso vair k nek puse no kl tesošajiem deput tiem,
ja likum nav paredz ts cit di.
92. Domes s d s nepiedalīties balsošan deput ts ir tiesīgs tikai likum „Par interešu
konflikta ierobežošanu valsts amatpersonu darbīb ” paredz tajos gadījumos, par
nepiedalīšan s iemesliem inform jot s des vadīt ju pirms balsošanas uzs kšanas.
Nepiedalīšan s balsošanas iemesls tiek fiks ts domes s des protokol .
93. Ja, atkl ti balsojot, deput ts ir kļūdījies, vi am par to ir j pazi o domes
priekšs d t jam pirms balsošanas rezult tu pazi ošanas, pret j gadījum balsojuma
izmai as netiek emtas v r .
94. Balsošanas rezult tus pazi o domes priekšs d t js.
95. Pašvaldības deput ts, kurš ir piedalījies l muma pie emšan un ir izteicis pret ju
priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiks t t atšķirīgo viedokli
s des protokol . Rakstveida viedokļi, kuri sa emti pirms protokola parakstīšanas, ir
pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav
atbildīgas par pie emto l mumu.
96. Domes s d s pie emtie l mumi un protokoli ir brīvi pieejami. Inform cijas pieejamību
nodrošina pašvaldības administr cijas Administratīv nodaļa.
97. S des protokolu paraksta ne v l k k piektaj darbdien p c s des, nor dot
parakstīšanas datumu. Ja k ds no domes deput tiem nepiekrīt ierakstam protokol ,
vi am n kamaj domes k rt j s d ir tiesības prasīt ieraksta preciz šanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 27.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

98. Pašvaldības administr cijas Administratīv nodaļa p c domes s des sagatavo un
deput tiem dara brīvi pieejamas s žu protokola un tam pievienoto l mumu kopijas,
iev rojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma normas.
99. Domes pie emto l mumu izrakstus p c to noform šanas pašvaldības administr cijas
Administratīv nodaļa izsniedz:
99.1. juridisk m un fizisk m person m, kuru intereses tieši skar pie emtais l mums;
99.2. administr cijas darbiniekiem, kuriem uzdota l muma izpilde vai kontrole.
100. Deput tam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz
pašvaldības administr cijas Administratīvaj nodaļ . Deput tu pieprasījumi tiek
izskatīti k rt j domes s d un pie emts l mums par to izpildes organiz šanas k rtību.
Atbilde uz deput ta iesniegumu j sniedz Republikas pils tu domes un novada domes
deput tu statusa likum noteiktaj termi .
101. Pašvaldības saistošos noteikumus 3 (trīs) darba dienu laik p c parakstīšanas
elektroniski un rakstveid nosūta Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai
izv rt šanai un atzinuma sniegšanai (iz emot likum „Par pašvaldīb m” noteiktos
gadījumus). P c pozitīva atzinuma sa emšanas saistošos noteikumus public
pašvaldības informatīvaj izdevum „Ludzas Novada V stis” un tie st jas sp k
n kamaj dien p c to public šanas, ja šajos noteikumos nav noteikts cits sp k
st šan s laiks. Saistošajiem noteikumiem j būt brīvi pieejamiem pašvaldības domes
k un pagastu pils tu p rvald s un public tiem pašvaldības interneta m jaslap
www.ludza.lv.
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102. Ja pašvaldības dome ir pie musi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu
likumīg s tiesības un intereses, tad šo personu inform šanai par pie emto
administratīvo aktu pašvaldības domes priekšs d t js vai administratīv akta
projekta izstr d t js var ierosin t inform ciju par t pie emšanu public t
informatīvaj izdevum „Ludzas Novada V stis”.
VI. PAŠVALD BAS L GUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS K RT BA UN
NOSL GŠANAS PROCED RA
103. Domes priekšs d t js, priekšs d t ja vietnieki (laik , kad pilda domes priekšs d t ja
pien kumus) un pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgi bez domes saska ojuma
parakstīt līgumus domes apstiprin t budžeta līdzekļu ietvaros, iev rojot apstiprin t
budžeta izdevumu t mes.
104. Darba līgumu ar pašvaldības izpilddirektoru sl dz domes priekšs d t js.
105. Starptautiskos sadarbības līgumus paraksta domes priekšs d t js vai priekšs d t ja
vietnieki (laik , kad pilda domes priekšs d t ja pien kumus), pamatojoties uz domes
l mumu.
106. Administratīvo līgumu sl dz priekšs d t js, kurš saska o to ar novada domi.
107. Pašvaldības īpašuma objektu pirkuma līgumus sl dz domes priekšs d t js saska
domes pie emtajiem l mumiem.

ar

108. Darba līgumus ar pašvaldības administr cijas darbiniekiem un pašvaldības iest žu
vadīt jiem sl dz pašvaldības izpilddirektors.
109. Saska
ar dom pie emtajiem l mumiem izpilddirektoram ir tiesības sl gt
pašvaldības zemes nomas līgumus.
110. Nekustam īpašuma (iz emot zemes) nomas līgumus, pašvaldības kustam s un
nekustam s mantas nomas un pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas līgumus sl dz
pašvaldības izpilddirektors.
111. Priv ttiesiskiem līgumiem uzdot s kompetences jom visos gadījumos nepieciešama
attiecīg s tieš s p rvaldes iest des saska ojums, ja likum , Ministru kabineta
noteikumos vai valsts tieš s p rvaldes izdot iekš j normatīv akt nav noteikts
cit di. Šī saska ošanas k rtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzīb m.
112. Ja l mumu par līgumu nosl gšanu pie em pašvaldības dome, tad l mum nor da
līguma nosl gšanas datumu.
113. Pašvaldības dome ar l mumu vai līgumu var deleģ t savas pilnvaras pie emt
l mumus citiem pašvaldības org niem, k arī v l taj m un administratīvaj m
amatperson m, iz emot jaut jumos, kas ir domes ekskluzīv kompetenc .
114. Līgumu projektu sagatavošanu nodrošina pašvaldības administr cija.
VII. IEDZ VOT JU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU
IZSKAT ŠANAS K RT BA
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115. Domes priekšs d t js pie em apmekl t jus pašvaldības telp s Rai a iel 16, Ludz ,
Ludzas novad , katru pirmdienu no pulksten 14.00 līdz 17.00 un katru ceturtdienu no
pulksten 08.00 līdz 10.00.
116. Domes priekšs d t ja vietnieks pie em apmekl t jus pašvaldības telp s Rai a iel 16,
Ludz , Ludzas novad , katru pirmdienu no pulksten 10.00 līdz 12.00 un katru
piektdienu no pulksten 13.00-15.00.
117. Domes priekšs d t ja vietnieks attīstības jaut jumos pie em apmekl t jus
pašvaldības telp s Rai a iel 16, Ludz , Ludzas novad , katru otrdienu no pulksten
09.00 līdz 12.00.
118. Pašvaldības izpilddirektors pie em apmekl t jus pašvaldības telp s Rai a iel 16,
Ludz , Ludzas novad , katru otrdienu no pulksten 8.00 līdz 12.00.
119. Domes deput ti rīko iedzīvot ju pie emšanas ne ret k reizi divos m nešos, par ko
inform cija izliekama uz inform cijas stenda un public jama domes interneta m jas
lap – www.ludza.lv
120. Pašvaldības institūciju vadīt ji un novada pašvaldības atbildīgie darbinieki
apmekl t jus pie em saska
ar izpilddirektora apstiprin tu apmekl t ju
pie emšanas sarakstu, kurš izliekams uz inform cijas stenda pašvaldības
administr cijas k un pagastu p rvald s, k arī public jams domes interneta m jas
lap – www.ludza.lv.
121. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašvaldības pie emtajiem l mumiem,
iz emot, ja tie satur inform ciju, kura nav izpaužama saska ar normatīvajiem
aktiem. Pašvaldība nav tiesīga atteikt inform ciju par pašvaldības budžeta
izlietojumu un nosl gtajiem līgumiem, iz emot, ja inform cija ir komercnosl pums.
Atteikumu inform cijas pieejamībai j pamato.
122. Par pašvaldības ofici lo dokumentu vai apliecin tu to kopiju izsniegšanu pašvaldība
var iekas t nodevu saska ar likumu „Par nodokļiem un nodev m” un pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.
123. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistr šanu organiz Administratīv s nodaļas
vadīt js. Aizliegta dokumentu nodošana t l k jebkuram pašvaldības darbiniekam vai
pašvaldības institūcijai bez reģistr cijas. K rtību, k d notiek iesniegumu virzība
pašvaldības struktūrvienīb s un cit s institūcij s nosaka domes izdoti iekš ji
normatīvi akti.
124. Mutv rdos izteiktos iesniegumus, ja uz tiem nav iesp jams sniegt atbildi tūlīt,
darbinieks, kas tos pie em, noform rakstveid (nor dot v rdu, uzv rdu, dzīves vai
uztur šan s vietu) un iev ro tos pašus reģistr cijas un izskatīšanas noteikumus, k di
attiecas uz rakstveida iesniegumiem.
125. Sa emot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noform jums neatbilst normatīvo
aktu prasīb m, attiecīg pašvaldības darbinieka pien kums ir to noteiktaj kartīb
virzīt reģistr šanai. P c iesnieguma reģistr šanas atbildīg amatpersona izv rt
iesnieguma t l ku virzību. Ja pašvaldībai ir pien kums atbilstoši kompetencei ir
reaģ t uz iesniegum nor dīto inform ciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš izskata
attiecīgo iesniegumu, sast da dienesta zi ojumu un par to inform tiešo vadīt ju.
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126. Izskatot iesniegumu, iegūt inform ciju ir attiecīg s pašvaldību institūcijas vai
amatpersonas pien kums, iz emot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad
inform cijas iegūšana ir personas pien kums. Persona p c iesp jas piedal s
inform cijas iegūšan un izv rt šan .
127. Ikvienai personai ir tiesības iegūt inform ciju par vi a iesnieguma virzību pašvaldības
institūcij s un tiesības iesniegt iesniegumam papildin jumus un preciz jumus.
128. Atsevišķos gadījumos iedzīvot jiem ar vi u piekrišanu var dot mutisku atbildi pa
t lruni, vai atbildi nosūtīt pa elektronisko pastu, iev rojot normatīvo aktu prasības.
VIII. PUBLISK S APSPRIEŠANAS K RT BA
129. Lai nodrošin tu iedzīvot ju līdzdalību īpaši svarīgu viet j s nozīmes jaut jumu
izlemšan , gadījumos, kas noteikti šaj nolikum vai citos normatīvajos aktos, ar
pašvaldības domes l mumu vis pašvaldības teritorij vai t s daļ , var tikt
organiz tas publisk s apspriešanas.
130. Publisk apspriešana j rīko:
130.1. par pašvaldības administratīv s teritorijas robežas grozīšanu;
130.2. par pašvaldības attīstības programmu un teritorijas pl nojumu;
130.3. par citiem normatīvajos aktos noteiktajiem jaut jumiem.
131. Pašvaldības dome var pie emt l mumu rīkot publisko apspriešanu par citiem
jaut jumiem, kas nav min ti š nolikuma 130.punkt , iz emot jaut jumus, kas:
131.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanu vai atcelšanu un citiem person la
jaut jumiem;
131.2. attiecas uz konkr tu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu
aktu;
131.3. saistīti ar valsts p rvaldes funkciju īstenošanu;
131.4. budžetu un nodokļu maks jumu atbrīvojumiem;
131.5. ir citu publisko institūciju kompetenc .
132. Par publisk s apspriešanas rīkošanu ne v l k k vienu m nesi p c attiecīga
ierosin juma sa emšanas pašvaldības dome var lemt:
132.1. p c ne maz k k 2/3 deput tu iniciatīvas;
132.2. p c pašvaldības iedzīvot ju iniciatīvas;
132.3. p c pašvaldības domes priekšs d t ja iniciatīvas;
132.4. citos likum noteiktos gadījumos.
133. P c iedzīvot ju iniciatīvas publisk apspriešana var notikt, ja ne maz k k pieci
procenti no attiecīg s teritorijas iedzīvot jiem šaj nolikum noteikt k rtīb v ršas
pašvaldības dom . Šaj nolikum noteikt publisk s apspriešanas k rtība nav
piem rojama attiecīb uz publisko apspriešanu, kas tiek organiz ta Būvniecības
likum paredz tajos gadījumos.
134. Publisk s apspriešanas rezult tiem ir konsultatīvs raksturs.
135. Iesniedzot ierosin jumu publisk s apspriešanas sarīkošanai, nor da:
135.1. t s datumu un termi us;
135.2. paredzam jaut juma iesp jamo formul jumu;
135.3. publisk s apspriešanas rezult tu apr ķin šanas metodiku;
135.4. publisk s apspriešanas lapas formu;
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135.5. minim lo iedzīvot ju skaitu, kuriem j piedal s publiskaj apspriešana, lai
publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.
136. Par publisk s apspriešanas rīkošanu un rezult tu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības
izpilddirektors, kura pien kums ir nodrošin t pausto viedokļu apkopošanu, public t
viet j laikrakst informatīvu zi ojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezult tiem,
k arī public t pie emto domes l mumu, kur izmantoti publisk s apspriešanas
rezult ti.
IX. ADMINISTRAT VO AKTU APSTR D ŠANAS K RT BA
137. Pašvaldības administr cija un pašvaldības iest des var izdot administratīvos aktus
autonom s kompetences jaut jumos, ja administratīv akta izdošanas tiesības izriet
no likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Pašvaldības dome, atbilstoši
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, ar saistošajiem noteikumiem var
deleģ t tiesības izdot administratīvos aktus autonom s kompetences jaut jumos
pašvaldības iest d m, komisij m un amatperson m citos jaut jumos, ja tas nav
pretrun ar augst ka sp ka normatīvajiem aktiem.
138. Lai nodrošin tu pašvaldības administr cijas, autonom s kompetences jom atbilstoši
augst kst vošiem normatīvajiem aktiem, izdoto administratīvo aktu un faktisk s
rīcības apstrīd šanu pašvaldības ietvaros, pašvaldīb izveido Administratīvo aktu
strīdu komisiju. Administratīvo aktu strīdu komisijas vadīt js ir pašvaldības domes
priekšs d t js, t s sast v ir:
138.1. pašvaldības izpilddirektors;
138.2. pašvaldības administr cijas Administratīv s nodaļas p rst vis;
138.3. pašvaldības administr cijas Juridisk s nodaļas p rst vis.
139. Komisijas vadīt js ar rīkojumu komisijas darb var papildus piesaistīt pašvaldības
administr cijas darbiniekus, ekspertus, k arī konsultatīvos nolūkos nevalstisko
organiz ciju p rst vjus, pašvaldības iedzīvot jus un citas piem rotas personas.
140. Š nolikuma 141.punkta k rtīb izdotos pašvaldības administr cijas administratīvos
aktus apstrīd Administratīvo aktu strīdu komisij Administratīv procesa likum
noteiktaj k rtīb . Administratīvo aktu strīdu komisijas l mumu pie emšanas k rtību
un darba organiz ciju nosaka pašvaldības domes apstiprin ts nolikums.
141. Administratīvo aktu strīdu komisij apstrīd pašvaldības padotīb esošo institūciju un
amatpersonu faktisko rīcību un administratīvos aktus, kurus pie musi:
141.1. pagastu p rvaldes;
141.2. Ludzas novada soci lais dienests,
141.3. dzīvojamo m ju privatiz cijas komisija;
141.4. Ludzas novada būvvalde;
141.5. dzīvokļu komisija.
142. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzin t mantiskos zaud jumus vai
personisko kait jumu, arī mor lo kait jumu, tad par to lemj pašvaldības dome.
X NOSL GUMA JAUT JUMI
143. Noteikumi st jas sp k n kamaj dien p c to parakstīšanas.
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144. Ar šo noteikumu st šanos sp k sp ku zaud Ludzas novada pašvaldības 2013.gada
18.jūnija saistošie noteikumi Nr.16 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”.

Ludzas novada domes priekšs d t ja

A.Gendele

