LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 30.septembrī

Protokols Nr. 9

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
Sēdi vada – novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Dace Tihovska
Sēdē nepiedalās:
Renāte Mikaskina – darbnespēja; Ināra Silicka, Lolita Greitāne, Viesturs Rancāns - neierašanās
iemesls paziņots
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Sarmīte Gutāne, Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, informācijas tehnoloģiju
administrators
Sēdes vadītājs E.Mekšs iepazīstina ar ārkārtas sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību, darba kārtībā 12 jautājumi.
Darba kārtība:
1. Par valsts mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali
2021.gada septembra – decembra mēnešiem.
2. Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
2021./2022. mācību gadā.
3. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
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5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Zvirgzdenes iela 62, Ludza,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā
“Par otrā paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr.2, 5.§).
10. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas konventā.
11. Par amatu savienošanas atļauju.
12. Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
1.§
Par valsts mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām fonda sadali 2021.gada septembra – decembra mēnešiem
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam”, Latvijas Republikas
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 29.2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās
mērķdotācijas fondu 2021.gada septembra – decembra mēnešiem EUR 1 053 559 - sadalīt
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu
2021.gada septembra - decembra mēnešiem EUR 57 089 - sadalīt saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu
2021.gada septembra - decembra mēnešiem EUR 141 315 - sadalīt saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Valsts mērķdotāciju pirmsskolas izglītības iestādei „Ŗūķītis” speciālo grupu
izglītojamo apmācībai iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām 2021.gada septembra - decembra mēnešiem EUR 29 709 - sadalīt saskaņā ar
4.pielikumu.
5. Valsts mērķdotāciju profesionālās ievirzes izglītības iestādēm 2021.gada septembra decembra mēnešiem EUR 258 083 – sadalīt saskaņā ar 5.pielikumu.
2.§
Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas
likmju noteikšanu 2021./2022. mācību gadā
Ziņo: S.Gutāne; A.Gendele, J.Atstupens, A.Ļubka, J.Kušča
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Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.1.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
13.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2021./2022. mācību gadā (01.09.2021. - 31.08.2022.) Ludzas novada
izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes saskaņā ar pielikumu.

3.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu
Ziņo: V.Maslovskis; A.Meikšāns, K.Nikolajeva, E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu, deputāta A.Meikšāna iebildumus, sēdes
vadītājs E.Mekšs ierosina jautājumu “Par nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma
slēgšanu” izslēgt no sēdes darba kārtības.
Personas iesniegumu par nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu izskatīt
2021.gada oktobra mēneša pastāvīgo komiteju sēdē.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Jautājumu “Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma slēgšanu” izslēgt no
sēdes darba kārtības.
4.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.20, 27.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 731 - 15.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 11367,46 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi euro un 46
centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 29.septembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.15 Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002572, kas sastāv no dzīvokļa 70,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
658/10663 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030035001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030035, pārdošanas cenu EUR 11367,46 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti
sešdesmit septiņi euro un 46 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.15, Dagdas
ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 11367,46 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti
sešdesmit septiņi euro un 46 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada
28.decembra lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.20, 27.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2021.gada 25.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3,
Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 24.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 875 - 3.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 13370,01 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro un 01 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 29.septembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.3 Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002575, kas sastāv no dzīvokļa 74,7 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 743/7626 no
būves ar kadastra apzīmējumu 68010040053001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
68010040053, pārdošanas cenu EUR 13370,01 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro
un 01 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.3, Baznīcas ielā
3, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 13370,01 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti
septiņdesmit euro un 01 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta
kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.marta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.5, 24.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15,
Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 21.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 303 - 15.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 13074,43 (trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit četri euro un 43 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 29.septembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.15 Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002547, kas sastāv no dzīvokļa 62,1 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 613/28470
no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060037001, pārdošanas cenu EUR 13074,43 (trīspadsmit
tūkstoši septiņdesmit četri euro un 43 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.15 Biržas ielā 14,
Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 13074,43 (trīspadsmit tūkstoši septiņdesmit četri euro
un 43 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo
samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 25.jūnija
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.10, 21.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.20, 28.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 779 - 2.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 9835,75 (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 75 centu) apmērā.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 29.septembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.2 Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002573, kas sastāv no dzīvokļa 54,1 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5291/194302 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030055001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010030055, pārdošanas cenu EUR 9835,75 (deviņi tūkstoši astoņi simti
trīsdesmit pieci euro un 75 centu)apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.2 Latgales ielā
19A, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 9835,75 (deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
pieci euro un 75 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4
(četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 28.decembra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.20, 28.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

8.§
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības
Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada dome 2021.gada 25.februārī pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010954, pēc adreses
Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.4, 24.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 68010010954
Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000613764 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 935,57 (deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 57 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 29.septembra lēmumu „Par
nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68010010956, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010954
0,0624 ha platībā, pārdošanas cenu EUR 935,57 (deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 57 centu)
apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> nekustamo īpašumu –
Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads, ar kadastra numuru 68010010956, kas sastāv no
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zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010954 0,0624 ha platībā, par summu – EUR
935,57 (deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 57 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā
pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai
jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.februāra
lēmums “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 602 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010954, pēc adreses Zvirgzdenes iela 62, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.4, 24.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 2.jūlija lēmumā
“Par otrā paraksta tiesībām kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr.2, 5.§)
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta
Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Papildināt Ludzas novada domes 2021.gada 2.jūlija lēmumu “Par otrā paraksta tiesībām
kredītiestādēs un Valsts kasē” (protokols Nr.2, 5.§) ar 1.3.apakšpunktu un izteikt to šādā
redakcijā:
“1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenajai grāmatvedei <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods>.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai nosūtīt
informāciju visām kredītiestādēm (Valsts kase, bankas, u.tml.).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.§
Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas konventā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Malnavas koledžas 2021.gada 23.septembra vēstuli
Nr.1.11/65 “Par pārstāvja deleģēšanu Malnavas koledžas konventā” (Ludzas novada pašvaldībā
saņemta 23.09.2021., reģistrēta ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2021/3420-S) ar lūgumu
pašvaldībai ar izvirzīt pārstāvi darbam Malnavas koledžas konventā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, saskaņā
ar Malnavas koledžas konventa nolikuma (apstiprināts ar 24.03.2021. rīkojumu Nr.1.9/20)
4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Inta Rancāne,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās –
1 balss (Edgars Mekšs), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Par Ludzas novada pašvaldības pārstāvi Malnavas koledžas konventā deleģēt Ludzas
novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu.
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2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt Malnavas koledžai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.§
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības dome ir izskatījusi Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
<Vārds, Uzvārds> 2021.gada 20.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts
21.09.2021., reģistrēts ar reģistrācijas Nr.3.1.2.8/2021/863) ar lūgumu atļaut savienot Ciblas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu ar Ludzas novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas
metodiķa amatu līdz bāriņtiesu reformas beigām.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada pašvaldības dome konstatēja:
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pamatojoties uz Ciblas novada domes 2021.gada
28.jūnija sēdes lēmumu „Par izmaiņām Ciblas novada bāriņtiesas sastāvā” (protokols Nr.9, 4.§),
ievēlēta par Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.
<Vārds, Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15. un 16.punkts nosaka “Valsts amatpersonas
ir: [..]16) publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks;”.
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.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta trešā daļa
nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus, ja šī
amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav
paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”.
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;
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6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā
daļa nosaka: “Pašvaldības domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, kurš ieņem algotu amatu
pašvaldības domē, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, publiskas personas iestādes
vadītājs un viņa vietnieks, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viņa vietnieks, Saeimas
Administrācijas ģenerālsekretārs, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada pašvaldībā,
publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kā arī šā likuma 1. panta 8. punkta "c"
apakšpunktā minētās kapitālsabiedrības valdes loceklis 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 <Vārds, Uzvārds> valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot Ciblas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 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.
<Vārds, Uzvārds> Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā ievēlēja Ciblas novada
dome.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
6.punktu Ludzas novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību (Ciblas
novada pašvaldība, Kārsavas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Zilupes novada
pašvaldība) institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Ludzas novada dome ir
institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
amatu ar Ludzas novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiķa amatu.
Izvērtējot Ciblas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumus vienlaikus ar
Ludzas novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiķa amata pienākumiem, Ludzas novada
pašvaldības dome konstatē, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu
veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un
valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto
atļauju savienot amatus, <Vārds, Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta
iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Ciblas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumus vienlaikus ar Ludzas novada Izglītības pārvaldes
pirmsskolas metodiķa amatu, pastāv iespēja, ka <Vārds, Uzvārds> var nonākt interešu konflikta
situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27.punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atļaut <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ciblas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja amatu ar Ludzas novada Izglītības pārvaldes pirmsskolas metodiķa amatu līdz
bāriņtiesu reformas beigām.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 189.panta
pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.

12.§
Par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma
1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 10.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 23.septembra sēdes lēmumu „Par
Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.8, 69.§), atklāti balsojot par Ludzas novada
pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja kandidātu:
Iveta Gajevska, <personas kods>, PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav,
par katru Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu:
Nadežda Tarasova, <personas kods>, PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Inta Senkāne, <personas kods>, PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Arnis Poikāns, <personas kods>, PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Skaidrīte Jemeļjanova, <personas kods>, PAR – 3 (Alīna Gendele, Aivars Meikšāns,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – 8 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne),
Saule Jakušenoka, <personas kods>, PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Jeļena Petrova, <personas kods>, PAR – nav; PRET – nav; ATTURAS – 11 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska);
Aija Paršova, <personas kods>, PAR – 8 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Inta Rancāne);
PRET – nav; ATTURAS –3 (Alīna Gendele, Aivars Meikšāns, Dace Tihovska);
Sintija Timule, <personas kods>, PAR – 11 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Dace Tihovska); PRET –nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
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1. Ievēlēt par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju:
1.1. Ivetu Gajevsku.
2. Ievēlēt par Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem:
2.1. Nadeždu Tarasovu;
2.2. Intu Senkāni;
2.3. Arni Poikānu;
2.4. Sauli Jakušenoku;
2.5. Aiju Paršovu;
2.6. Sintiju Timuli.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvās nodaļas pašvaldības sekretārei
I.Vondai piecu dienu laikā paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai par Ludzas novada pašvaldības
vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās sastāvu, informāciju sniedzot atbilstoši Pašvaldības
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 10.panta piektajai daļai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēdi slēdz plkst. 16.40.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.septembrī.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.septembrī.

I.Vonda

