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Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701 
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LUDZAS  NOVADA  DOMES 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 
Ludzā 

2021.gada  16.jūlijā                                                                                             Protokols   Nr. 4 

 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

 

Sēdi atklāj plkst. 9.00 

 

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, Lolita 

Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, 

Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis 

 

Sēdē nepiedalās:  

Renāte Mikaskina – ārzemēs 

 

Sēdē klātesošas personas: 

- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; 

Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Iveta Gajevska, Ludzas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja; Aina Poikāne, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste; Agris Pentjušs, 

datortīkla administrators 

 

Aicināti piedalīties: 

          Marita Stepanova, Vitālijs Vaļdens 

 

Sēdes vadītājs Mekšs iepazīstina ar ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

          Atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita 

Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

  Apstiprināt domes ārkārtas  sēdes darba kārtību, darba kārtībā 21 jautājums. 

 

Darba kārtība:                  
 

1. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju. 

2. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.           

3. Ludzas novada Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšana amatā. 

mailto:pasts@ludzasnovads.lv
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4. Ludzas novada Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā. 

5. Ludzas novada Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.             

6. Ludzas novada Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā. 

7. Ludzas novada Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā. 

8. Ludzas novada Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.       

9. Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju. 

10. Ludzas novada Zilupes pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšana amatā. 

11. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā. 

           12. Par Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu, Rundēnu 

pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu. 

   13. Par Ludzas novada pilsētu un pagasta pārvalžu  vadītāju amatalgu noteikšanu. 

           14. Par Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada pašvaldības centrālā 

administrācija” nolikuma apstiprināšanu. 

           15. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu. 

           16. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieka amatalgas 

noteikšanu. 

           17. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 2.vietnieka amatalgas 

noteikšanu. 

           18. Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 3.vietnieka amatalgas 

noteikšanu. 

          19. Par Ludzas pašvaldības izpilddirektora amatalgas noteikšanu. 

          20. Par Ludzas novada pašvaldības domes deputātu darba samaksu. 

          21. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2021 

“Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” apstiprināšanu. 

 

 

                   1.§ 

Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju  

Ziņo: E.Mekšs 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un optimizētu 

pašvaldības administratīvo struktūru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.punktu, 69.¹, 69.² pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra 

noteikumiem Nr.537 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju 

struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā”, ņemot vērā Ludzas novada domes 

finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs 

Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija 

Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, 

Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas 

novada dome NOLEMJ: 

1. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Kārsavas novada pašvaldība”, “Kārsavas pilsētas 

bibliotēka”, “Goliševas pagasta bibliotēka”, “Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka”, 

“Mežvidu pagasta bibliotēka”, “Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka”, “Mērdzenes pagasta 

bibliotēka”, “Salnavas pagasta bibliotēka”, “Goliševas kultūras nams”, “Kārsavas kultūras 

nams”, “Mērdzenes kultūras nams”, “Mežvidu kultūras nams”, “Salnavas kultūras nams” 

izveidojot šādas Ludzas novada pašvaldības iestādes: 

1.1. Ludzas novada pašvaldības iestāde “Kārsavas pilsētas pārvalde”; 

1.2. Ludzas novada pašvaldības iestāde “Goliševas pagasta pārvalde’’; 

1.3. Ludzas novada pašvaldības iestāde “Malnavas pagasta pārvalde”; 

1.4. Ludzas novada pašvaldības iestāde “Mežvidu pagasta pārvalde”; 

1.5. Ludzas novada pašvaldības iestāde “Mērdzenes pagasta pārvalde”; 
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1.6. Ludzas novada pašvaldības iestāde “Salnavas pagasta pārvalde”. 

2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Kārsavas pilsētas pārvalde” 

nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Goliševas pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu. 

4. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Malnavas pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 3.pielikumu. 

5. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Mežvidu pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 4.pielikumu. 

6. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Mērdzenes pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 5.pielikumu. 

7. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Salnavas pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 6.pielikumu. 

8. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 10 (desmit) dienu laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā Ludzas novada pašvaldības iestādes 

“Kārsavas pilsētas pārvalde”, “Goliševas pagasta pārvalde”, “Malnavas pagasta pārvalde”, 

“Mežvidu pagasta pārvalde”, “Mērdzenes pagasta pārvalde”, “Salnavas pagasta pārvalde”. 

9. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt novada pašvaldības 

iestāžu “Kārsavas novada pašvaldība”, “Kārsavas pilsētas bibliotēka”, “Goliševas pagasta 

bibliotēka”, “Malnavas pagasta Nesteru bibliotēka”, “Mežvidu pagasta bibliotēka”, “Mežvidu 

pagasta Ranču bibliotēka”, “Mērdzenes pagasta bibliotēka”, “Salnavas pagasta bibliotēka”, 

“Goliševas kultūras nams”, “Kārsavas kultūras nams”, “Mērdzenes kultūras nams”, “Mežvidu 

kultūras nams”, “Salnavas kultūras nams”  izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta reģistra. 

10. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām organizēt lēmuma 1.punktā norādīto reorganizējamo iestāžu darbinieku brīdināšanu 

par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās. 

 

2.§  

 

Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu  

Ziņo: E.Mekšs 

 

E.Mekšs izvirza kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam: Ivetu Gajevsku, 

Ainu Poikāni, Agri Pentjušu. 

Citi kandidāti netiek izvirzīti. 

 

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija noteikumu  Nr.1/2021 

“Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 

14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, 

Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta 

Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; 

Ludzas novada dome NOLEMJ: 

Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:    

             Iveta Gajevska 

                         Aina Poikāne 

                         Agris Pentjušs 

                   3.§ 

Ludzas novada Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs; M.Stepanova, I.Silicka, I.Gajevska 

 

           Piedāvā iecelt Ludzas novada Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja amatā Maritu 

Stepanovu. 
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            M.Stepanova iepazīstina deputātus ar savu dzīves gājumu, darba pieredzi un pieredzi 

pašvaldības darbā. 

 

           Citas kandidatūras netiek izvirzītas.  

  

 Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes. 

 

 Balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska izklāsta balsošanas kārtību, kas 

noteikta Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija noteikumos  Nr.1/2021 “Kārtība, kādā noris 

atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”.  

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu, 

Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.1, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja 

amatā Maritu Stepanovu, <personas kods>. 

 

            M.Stepanova pateicas par uzticību, ko izteikuši deputāti, ievēlot viņu par Kārsavas 

pilsētas pārvaldes vadītāju. 

 

                   4.§ 

Ludzas novada Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs, I.Gajevska 

 

             Piedāvā  iecelt Ludzas novada Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Anatoliju 

Posredņikovu. 

           Citas kandidatūras netiek izvirzītas.   

           Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes.   

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu, 

Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.2, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada Goliševas pārvaldes vadītāja amatā 

Anatoliju Posredņikovu, <personas kods>. 

 

 

                   5.§ 

Ludzas novada Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs, I.Gajevska 

 

           Piedāvā  iecelt Ludzas novada Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Irēnu 

Kaupuži. 

           Citas kandidatūras netiek izvirzītas.   

 Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes.   

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu, 

Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.3, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada Malnavas pārvaldes vadītāja amatā 

Irēnu Kaupuži, <personas kods>. 

 

 

                   6.§ 

Ludzas novada Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs, I.Gajevska 

 

             Piedāvā iecelt Ludzas novada Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Antru 
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Bojāri. 

            Citas kandidatūras netiek izvirzītas.   

 Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes.   

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu, 

Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.4, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada Mežvidu pārvaldes vadītāja amatā                       

Antru Bojāri, <personas kods> 

 

 

                   7.§ 

Ludzas novada Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs, I.Gajevska 

 

             Piedāvā  iecelt Ludzas novada Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā Jāni 

Koļču. 

           Citas kandidatūras netiek izvirzītas.   

 Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes.   

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu, 

Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.5, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; 
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ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada Mērdzenes pārvaldes vadītāja amatā                    

Jāni Koļču, <personas kods>. 

 

                   8.§ 

Ludzas novada Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs, I.Gajevska 

 

             Piedāvā  iecelt Ludzas novada Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Annu 

Gabrāni. 

           Citas kandidatūras netiek izvirzītas.   

 Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes.   

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu, 

Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.6, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita 

Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada Salnavas pārvaldes vadītāja amatā                    

Annu Gabrāni, <personas kods>. 

 

 

                 9.§ 

Par pašvaldības iestāžu reorganizāciju  

Ziņo: E.Mekšs; L.Greitāne, K.Nikolajeva 

 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un optimizētu 

pašvaldības administratīvo struktūru, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 8.,punktu, 69.¹pantu, Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumiem 

Nr.537 „Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju 

Valsts ieņēmumu dienestā”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, 

Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas 

novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās 

ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, 

Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:  

1. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Zilupes novada pašvaldība”, “Zilupes pilsētas 
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bibliotēka”, “Zilupes Tautas nams”, izveidojot Ludzas novada pašvaldības iestādi “Zilupes 

pilsētas pārvalde” un apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Zilupes pilsētas 

pārvalde” nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Pasienes pagasta bibliotēka”, “Pasienes 

ambulance”, “Pasienes Tautas nams”, pievienojot tās Ludzas novada pašvaldības iestādei 

“Pasienes pagasta pārvalde” un apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Pasienes 

pagasta pārvalde” nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Reorganizēt pašvaldības iestādes “Lauderu pagasta bibliotēka”, “Lauderu feldšeru-

vecmāšu punkts”, “Lauderu pagasta kultūras centrs”, pievienojot tās Ludzas novada 

pašvaldības iestādei “Lauderu pagasta pārvalde” un apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 

iestādes “Lauderu pagasta pārvalde” nolikumu saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram 10 (desmit) dienu laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā Ludzas novada pašvaldības iestādi 

“Zilupes pilsētas pārvalde”. 

5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt novada pašvaldības 

iestāžu “Zilupes novada pašvaldība”, “Zilupes pilsētas bibliotēka”, “Zilupes Tautas nams”, 

“Pasienes pagasta bibliotēka”, “Pasienes ambulance”, “Pasienes Tautas nams”, “Lauderu 

pagasta bibliotēka”, “Lauderu feldšeru-vecmāšu punkts”, “Lauderu pagasta kultūras centrs” 

izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta reģistra. 

6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām organizēt lēmuma 1., 3., 5.punktā norādīto reorganizējamo iestāžu darbinieku 

brīdināšanu par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās. 

 

 

                   10.§ 

Ludzas novada Zilupes pilsētas pārvaldes vadītāja iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs, V.Vaļdens, O.Agafonovs, I.Gajevska 

 

            Piedāvā  iecelt Ludzas novada Zilipes pilsētas pārvaldes amatā Vitāliju Vaļdenu. 

            V.Vaļdens iepazīstina deputātus ar savu dzīves gājumu, darba pieredzi un pieredzi 

pašvaldības darbā. 

 

            Citas kandidatūras netiek izvirzītas.   

 Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes.   

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu, 

Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 

pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 

2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.7, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; 
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ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada Zilupes pilsētas pārvaldes vadītāja 

amatā Vitāliju Vaļdenu, <personas kods> 

  

             V.Vaļdens pateicas par uzticību, ko izteikuši deputāti, ievēlot viņu par Zilupes 

pilsētas pārvaldes vadītāju.  

 

                   11.§ 

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā 

Ziņo: E.Mekšs, I.Gajevska, S.Jakovļevs 

 

            Piedāvā  iecelt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora amatā Sergeju Jakovļevu. 

            Citas kandidatūras netiek izvirzītas.   

 Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu 

sagatavot vēlēšanu zīmes.   

Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu 

vēlēšanu zīmi. 

            Deputāti izdara savu izvēli.  

 Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā, 

balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra 

deputāta balsojumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 40.panta 

ceturto daļu, 68.panta pirmo daļu, Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.1/2021 

“Ludzas novada pašvaldības nolikums” 25.punktu, Ludzas novada domes 2021.gada 1.jūlija 

noteikumiem Nr.1/2021 ”Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”,  Balsu 

skaitīšanas komisijas 2021.gada 16.jūlija protokolu Nr.8, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: 

PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris 

Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars 

Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 

1. Ar 2021.gada 16.jūliju iecelt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora amatā                     

Sergeju Jakovļevu, <personas kods>. 

 

             S.Jakovļevs pateicas par uzticību, ko izteikuši deputāti, ievēlot viņu par Ludzas 

novada pašvaldības izpilddirektoru. 

 

                  12.§ 

Par Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, Ņukšu, Pildas, Pureņu, Rundēnu pagastu 

pārvalžu nolikumu apstiprināšanu   

Ziņo: E.Mekšs; L.Greitāne, K.Nikolajeva 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 69.¹.pantu, 

ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Briģu pagasta pārvalde” nolikumu 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Cirmas pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu. 

3. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Isnaudas pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Istras pagasta pārvalde’” nolikumu 

saskaņā ar 4.pielikumu. 

5. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Nirzas pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 5.pielikumu. 

6. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ņukšu pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 6.pielikumu. 

7. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Pildas pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 7.pielikumu. 

8. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Pureņu pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 8.pielikumu. 

9. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Rundēnu pagasta pārvalde’” 

nolikumu saskaņā ar 9.pielikumu. 

10. Ar šī lēmuma pieņemšanas dienu atzīt par spēkā neesošiem šādus Ludzas novada 

domes lēmumus: 

10.1. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Briģu pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

49.§); 

10.2. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Cirmas pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 

50.§) ar grozījumiem, kas pieņemti 2015.gada 24.septembrī ar 2015.gada 24.septembra 

Ludzas novada domes lēmumu “Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības iestādes “Cirmas 

pagasta pārvalde” nolikumā” (protokols Nr.13, 17.§) ; 

10.3. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Isnaudas pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

51.§); 

10.4. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Istras pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

52.§); 

10.5. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Nirzas pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

53.§); 

10.6. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Ņukšu pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

54.§); 

10.7. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Pildas pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

55.§); 

10.8. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Pureņu pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

56.§); 

10.9. 2015.gada 22.janvāra Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada 

pašvaldības iestādes “Rundēnu pagasta pārvalde” nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1,  

57.§). 
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                   13.§ 

 

Par Ludzas novada pilsētu un pagasta pārvalžu  vadītāju amatalgu noteikšanu 

Ziņo: E.Mekšs, T.Vorkalis 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,   Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmās daļas 

1.punktu, 11.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas 

novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada 

domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna 

Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis 

Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, 

Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

            1. Noteikt Ludzas novada Kārsavas pilsētas pārvaldes vadītāja  mēneša algu                   

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 1,0 – EUR 1100,00. 

2. Noteikt Ludzas novada Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja  mēneša algas                       

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,6 – EUR 660,00. 

3. Noteikt Ludzas novada Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja  mēneša algas                      

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi  0,7 – EUR 770,00. 

4. Noteikt Ludzas novada Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja  mēneša algas                         

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

5. Noteikt Ludzas novada Mērdzenes pagasta pārvaldes vadītāja  mēneša algas                  

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,7 – EUR 770,00. 

6. Noteikt Ludzas novada Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja  mēneša algas                     

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,6 – EUR  660,00. 

7. Noteikt Ludzas novada Zilupes pilsētas pārvaldes vadītāja  mēneša algu                 

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 1,0 – EUR 1100,00. 

8. Noteikt Ludzas novada Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                    

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,85 – EUR 935,00. 

9. Noteikt Ludzas novada Lauderu pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                     

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,85 – EUR 935,00. 

10. Noteikt Ludzas novada Briģu pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas EUR 

1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

11. Noteikt Ludzas novada Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

12. Noteikt Ludzas novada Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                             

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,75 – EUR 825,00. 

13. Noteikt Ludzas novada Istras pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas EUR 

1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

14. Noteikt Ludzas novada Nirzas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                        

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

15. Noteikt Ludzas novada Ņukšu pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                          

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

16. Noteikt Ludzas novada Pildas pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                         

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

17. Noteikt Ludzas novada Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                     

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 

18. Noteikt Ludzas novada Rundēnu pagasta pārvaldes vadītāja mēneša algas                              

EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00. 
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                  14.§ 

 

Par Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada pašvaldības centrālā 

administrācija” nolikuma apstiprināšanu   

Ziņo: E.Mekšs; A.Meikšāns, K.Nikolajeva 

 

 

           A.Meikšāns  lūdz precizēt nolikuma 7.3.3. un 7.7.8. punktus. Sēdes vadītājs E.Mekšs 

aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem. 

   

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās 

komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās 

komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 

14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, 

Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris 

Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, 

Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada pašvaldības 

centrālā administrācija” nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

 2. Ar šī lēmuma pieņemšanas dienu atzīt par spēkā neesošiem: 

 2.1. Iestādes “Kārsavas novada pašvaldība” nolikums (apstiprināts ar 2009.gada 8.jūlija 

Kārsavas novada domes lēmumu (protokols Nr.3,  2#); 

2.2. Iestādes “Ciblas novada administrācija-Blontu pagasta pārvalde” nolikumu 

(apstiprināts ar 2017.gada 29.jūnija Ciblas novada domes lēmumu (protokols Nr.8, 1.§); 

2.3. Iestādes “Ludzas novada pašvaldība” nolikumu (apstiprināts ar 2009.gada 30.jūlija 

Ludzas novada domes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§). 

  

 

          15.§  

 

Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu 

  Ziņo: E.Mekšs  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada 

domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 Ar 2021.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

mēneša amatalgu EUR 2700,00 apmērā. 

  

 

            16.§  

 

Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  1.vietnieka amatalgas noteikšanu 

  Ziņo: E.Mekšs  
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada 

domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 Ar 2021.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

1.vietnieka  mēneša amatalgu EUR 2430,00 apmērā. 

  

 

17.§ 

 

Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  2.vietnieka amatalgas noteikšanu 

  Ziņo: E.Mekšs  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada 

domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 Ar 2021.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

2.vietnieka  mēneša amatalgu EUR 2430,00 apmērā. 

 

  

18.§ 

 

Par Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  3.vietnieka amatalgas noteikšanu 

  Ziņo: E.Mekšs  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

13.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada 

domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 Ar 2021.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

3.vietnieka  mēneša amatalgu EUR 2430,00 apmērā. 

 

             19.§  

 

Par Ludzas pašvaldības izpilddirektora amatalgas noteikšanu 

  Ziņo: E.Mekšs  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
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13.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada 

domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

  Ar 2021.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora mēneša 

amatalgu EUR 2430,00 apmērā.  

 

20.§ 

 

Par Ludzas novada pašvaldības domes deputātu darba samaksu  

Ziņo: E.Mekšs  

  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

12.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 

ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes 

teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 14.jūlija kopīgās ārkārtas sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, 

Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

 1. Ar 2021.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada pašvaldības domes deputātu stundas 

tarifa likmi EUR 10,00. 

           2. Noteikt maksimālo stundu skaitu mēnesī – 50 stundas. 

 
 

21.§ 

 

Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.4/2021 

„Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”  

apstiprināšanu 

Ziņo: E.Mekšs 

  

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita 

Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars 

Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); 

PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.4/2021 “Par Ludzas 

novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” saskaņā ar pielikumu. 

             2. Uzdot pašvaldības sekretārei: 

           2.1.  triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus 

Nr.4/2021 “Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” elektroniskā 

veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.4/2021 “Par Ludzas novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vietu” publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un 

Ludzas novada pašvaldības mājas lapā; 

            2.3. nodrošināt saistošo noteikumu brīvu pieejamību Ludzas novada domes ēkā. 
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3. Uzdot novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu 

brīvu pieejamību pilsētu un pagastu pārvalžu ēkās. 

          4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

     

 

 

Sēdi slēdz plkst. 10.20 

 

Veikts domes sēdes audioieraksts. 

 

Sēdi vadīja                                            E.Mekšs 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 16.jūlijā. 

Sēdi protokolēja                      I.Vonda 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 16.jūlijā. 

 

 

 


