LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2013.gada 4.septembr

Ludzā

Protokols Nr. 21

S de sasaukta plkst. 16.00
S di atklāj plkst. 16.00
S di vada – novada domes priekšs d tāja Al na Gendele
Protokol – administrat vās nodaļas pašvald bas sekretāre Ināra Vonda
S d piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens (s d piedalās no plkst.
16.02), Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova
- domes administrācijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ier c bas inženieris, Anatolijs
Trizna, zemes lietu speciālists; Sergejs Jakovļevs, pašvald bas izpilddirektors; Vladimirs
Vasiļevskis, datort kla administrators; Mār te Romanovska, att st bas un nekustamā pašuma
nodaļas vad tāja; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiec bu speciāliste; Arturs Isakovičs,
inženierkomunikāciju speciālists
- laikraksta „Ludzas zeme” žurnālists Sergejs Timofejevs
Atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins,
Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova),
PRET – nav, ATTURAS – nav, ārkārtas domes s des darba kārt ba apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par nekustamā pašuma „B rnudārzs”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads
piešķiršanu nomā.
2. Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6801 004 0114 sadal šanu divās zemes
vien bās un adreses piešķiršanu.
3. Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6850 004 0435 sadal šanu atsevišķās
zemes vien bās, pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam.
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4. Par zemes vien bas atdal šanu no nekustāmā pašuma un pašuma nosaukumu
piešķiršanu.
5. Par adreses piešķiršanu kām.
6. Par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vien bai.
7. Par uzm r tās plat bas, zemes lietošanas m rķa un apr tinājumu apstiprināšanu.
8. Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu.
9. Par groz jumiem Ludzas novada Att st bas programmas 2011.-2017.gadam
Invest ciju plānā.
10. Par piedal šanos Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarb bas programmas 2007.-2013.
5.projektu konkursā.
11. Par piedal šanos Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarb bas programmas 2007.-2013.
5.projektu konkursā.
12. Par Ludzas novada domes priekšs d tājas vietnieka E.Mekša atvaļinājumu.
13. Par br vpusdienu un bezmaksas dināšanas internātā piešķiršanu.
14. Par Ludzas novada domes deputātu atl dz bu.
1.§
Par nekust m

pašuma „B rnud rzs”, Tut ni, Cirmas pagasts, Ludzas novads
piešķiršanu nom
V.Kušners

Izskatot SIA „ProfBuilder”, juridiskā adrese Jasm nu ielā 2, Gr nes, Olaines novads,
23.08.2013. iesniegumu, reģ. 27.08.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/1948, par zemes gabala 0,76 ha plat bā
ar kadastra apz m jumu 6850 003 0253 un b rnudārza ku ar kadastra apz m jumu 6850 003 0253
001 plat bā 776,4 kv.m piešķiršanu nomā p c adreses „B rnudārzs”, Tutāni, Cirms pagasts,
Ludzas novads un nomas l guma nosl gšanu.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un
att st bas pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas
2013.gada 4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA „ProfBuilder”, reģistrācijas numurs 40103349249, nomā zemes gabalu 0,76
ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6850 003 0253 ar apb ves ties bām un b rnudārza ku
(kadastra apz m jumu 6850 003 0253 001 ) plat bā 776,4 kv.m p c adreses „B rnudārzs”, Tutāni,
Cirmas pagasts, Ludzas novads celtniec bas materiālu ražotnes vajadz bām.
2. Nosl gt nekustāmā pašuma nomas l gumu ar SIA „ProfBuilder”, reģistrācijas numurs
40103349249, par zemes gabalu 0,76 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6850 003 0253
„B rnudārzs”, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nosakot nomas l guma termi u no
2013.gada 1.oktobra l dz 2023.gada 30.septembrim.
3. Noteikt nomas maksu par zemi 5,0 % no zemes gabala kadastrālās v rt bas
Ls 1505,00, tas ir 75,25 Ls gadā un PVN.
4. Noteikt nomas maksu par b rnudārza ku, kura plat ba ir 776,4 kv.m, 0,10 Ls par 1.kv.m,
tas ir 77,64 Ls m nes un PVN .
5. Uzdot Ludzas novada pašvald bas Juridiskai nodaļai sagatavot nekustāmā pašuma
nomas l gumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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2.§
Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6801 004 0114 sadal šanu div s zemes vien b s
un adreses piešķiršanu
V.Kušners
Sakarā ar to, ka uz zemes vien bas 17752 kv.m plat bā ar kadastra apz m jumu 6801 004
0114 A.Up ša ielā 16, Ludza, Ludzas novads, kura ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai,
paredz ts uzb v t kanalizācijas s k u staciju, ir nepieciešams sadal t divās atsevišķās zemes
vien bās un atdal tai zemes vien bai piešķirt adresi un noteikt zemes lietošanas m rķi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā pašuma
lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma m rķu noteikšanas un mai as kārt ba”
16.1.punktu un 23.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada Ludzas pils tas teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam, kas apstiprināts 2013.gada 31.janvār Ludzas novada domes s d ar
pašvald bas saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafiskā daļa” un Ludzas novada
domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas un sociālo,
izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada 4.septembra kop gās ārkārtas
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Sadal t zemes gabalu 17752 kv.m plat bā ar kadastra apz m jumu 6801 004 0114 A.Up ša
ielā 16, Ludza, Ludzas novads divās zemes vien bās:
1. No zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 6801 004 0114 atdal tajai apb vei paredz tai
zemes vien bai 200 kv.m plat bā (grafiskais pielikums Nr.1):
1.1. zemes vien bai un ar to funkcionāli saist tai kai piešķirt adresi Stroda iela 1B, Ludza,
Ludzas novads,
1.2. noteikt zemes lietošanas m rķi ar kodu 1201 – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru l nijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķ misko produktu, gāzes un dens
cauruļvadiem saist to b vju, dens emšanas un notek de u att r šanas b vju apb ve.
2. Paliekošai nekustāmā pašuma neapb v tai zemes vien bai plat bā 17552 kv.m
(grafiskais pielikums Nr.2):
2.1. zemes vien bai saglabāt adresi A.Up ša iela 16, Ludza, Ludzas novads;
2.2. noteikt zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas noz mes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darb ba nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norād ta lietošanas m rķa.
3. L gt VZD Latgales reģionālās nodaļas R zeknes biroju izdar t izmai as Ludzas novada
Ludzas pils tas kadastra kart un Nekustāmā pašuma valsts kadastra informāciju sist mā, ievadot
jaunizveidoto zemes vien bu ar jaunu kadastra numuru kā atsevišķu pašumu.
3.§
Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6850 004 0435 sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s, pašuma nosaukuma piešķiršanu nekstamam pašumam
V.Kušners
Sakarā ar to, ka zemes vien bu 0,2 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6850 004 0435
„Pried te 1”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, kura ir ieskait ta rezerves zemes fondā,
lieto četras personas, kuri nav v l piepras jušas š s zemes vien bas, ir nepieciešams zemes gabalu
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sadal t četrās atsevišķās zemes vien bās un katram nekustamam pašumam, kuras sastāvā atdal tā
zemes vien ba, piešķirt pašuma nosaukumus.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.pants otrā
daļa nosaka, ka zemes piepras jumi iesniedzami l dz 2006.gada 1.j nijam pagasta, pils tas ar
lauku teritoriju, novada (turpmāk - pagasta) pašvald bai, kas pie em l mumu par zemes
piešķiršanu pastāv gā lietošanā.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekr t valstij un ierakstāma
zemesgrāmatās uz valsts vārda, ja uz š s zemes ir juridiskām personām piederošas kas (b ves) vai
tādām fiziskajām personām piederošas kas (b ves), kurām nav ties bu ieg t zemi pašumā
saska ā ar zemes reformas likumiem.
Ar Ludzas novada domes s des 2011.gada 30.j nija l mumu (protokols Nr.11.8.§)
3.punktu tika izbeigtas lietošanas ties bas dārzkop bas kooperat vam „PRIED TE” uz zemes
vien bu 0,2 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6850 004 0435 un ieskait ta rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumiem Nr.496 „Nekustāmā pašuma
lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma m rķu noteikšanas un mai as kārt ba”
16.1.punktu un 23.2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā pašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un
att st bas pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas
2013.gada 4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Sadal t zemes gabalu ar kadastra apz m jumu 6850 004 0435, kura plat ba ir 0,2 ha, šādās
zemes vien bās:
1. Main t nekustamam pašumam, kuras sastāvā zemes vien ba 0,0513 ha plat bā ar
kadastra apz m jumu 6850 004 0435, pašuma nosaukumu no „Priedīte-1”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads uz „Mežrozītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un adresācijas objektam piešķirt
adresi „Mežrozītes”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, saska ā ar grafisko pielikumu
Nr.1:
1.1. noteikt zemes vien bai 0,0513 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6850 004 0435
„Mežrozītes”, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas m rķi ar kodu 0601 –
individuālo dz vojamo māju apb ve.
2. Piešķirt nekustamam pašumam, kuras sastāvā atdal tā zemes vien ba 0,0535 ha plat bā,
pašuma nosaukumu „Mežrozītes 1”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas m rķi ar
kodu 0601 – individuālo dz vojamo māju apb ve, saska ā ar grafisko pielikumu Nr.2.
3. Piešķirt nekustamam pašumam, kuras sastāvā atdal tā zemes vien ba 0,0509 ha plat bā,
pašuma nosaukumu „Mežrozītes 2”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas m rķi ar
kodu 0601 – individuālo dz vojamo māju apb ve, saska ā ar grafisko pielikumu Nr.3.
4. Piešķirt nekustamam pašumam, kuras sastāvā atdal tā zemes vien ba 0,0520 ha plat bā,
pašuma nosaukumu „Mežrozītes 3”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas m rķi ar
kodu 0601 – individuālo dz vojamo māju apb ve, saska ā ar grafisko pielikumu Nr.4.
5. L gt VZD Latgales reģionālās nodaļas R zeknes biroju izdar t izmai as Ludzas novada
Cirmas pagasta kadastra kart un Nekustāmā pašuma valsts kadastra informāciju sist mā, ievadot
jaunizveidotās zemes vien bas ar jaunu kadastra numuru kā atsevišķu pašumus.
Pkst. 16.02 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
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4.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekust m

pašuma un pašuma nosaukumu piešķiršanu

V.Kušners
1.
Izskatot SIA „MYRTILLUS ”, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 10 dz.31, R gā,
28.08.2013. iesniegumu, reģ. 28.08.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/1964, par zemes vien bas plat bā 0,57
ha ar kadastra apz m jumu 6846 007 0267, zemes vien bas plat bā 0,654 ha ar kadastra
apz m jumu 6846 007 0275, zemes vien bas plat bā 0,86 ha ar kadastra apz m jumu 6846 007
0521 un zemes vien bas plat bā 0,96 ha ar kadastra apz m jumu 6846 007 0545 atdal šanu no
nekustāmā pašuma ar kadastra numuru 6846 004 0094 „ delveiss 1”, Briģu pagasts, Ludzas
novads un jauna pašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam pašumam, kurš sastāv no zemes
vien bas ar kadastra apz m jumiem 6846 007 0267, 6846 007 0275, 6846 007 0521 un 6846 007
0545, „Pagrieziens”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā pašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada
4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS ”, reģistrācijas numurs, atdala zemes vien bas: plat bā
0,57 ha ar kadastra apz m jumu 6846 007 0267, plat bā 0,654 ha ar kadastra apz m jumu 6846
007 0275, plat bā 0,86 ha ar kadastra apz m jumu 6846 007 0521 un zemes vien bas plat bā 0,96
ha ar kadastra apz m jumu 6846 007 0545 no nekustāmā pašuma ar kadastra numuru 6846 004
0094 „ delveiss 1”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2. Atdal tam nekustamam pašumam, kurš sastāv no zemes vien bas: plat bā 0,57 ha ar
kadastra apz m jumu 6846 007 0267, plat bā 0,654 ha ar kadastra apz m jumu 6846 007 0275,
plat bā 0,86 ha ar kadastra apz m jumu 6846 007 0521 un zemes vien bas plat bā 0,96 ha ar
kadastra apz m jumu 6846 007 0545, piešķirt pašuma nosaukumu „Pagrieziens”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2.
Lēmuma teksts.
3.
Lēmuma teksts.
5.§
Par adreses piešķiršanu k m
V.Kušners
Lēmuma teksts.
6. §
Par zemes lietošanas m rķa maiņu zemes vien bai
V.Kušners
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Izskatot I. O., dz vo (adrese) 02.09.2013. iesniegumu, reģ. 02.09.2013. ar
Nr.3.1.1.11.2/2000, par zemes lietošanas m rķa mai u zemes vien bai 1007 kv.m plat bā ar
kadastra apz m jumu 6801 006 0215 Rai a ielā 40, Ludza, Ludzas novads no koda 0601
(individuālo dz vojamo māju apb ve) uz kodu 0801 (komercdarb bas uz mumu apb ve),
pamatojoties uz „Pašapkalpošanas automazgātuves” projektu, tika konstat ts, ka:
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 24.februāra noteikumu Nr.496
„Nekustāmā pašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as kārt ba” groz jumu trešās nodaļas 17.3.punkts nosaka, ka lietošanas m rķi
nosaka, ja izsniegta b vatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru
stenojot main sies:
17.3.1. b ves galvenais lietošanas veids, un tas neatbild s iepriekš noteiktajam lietošanas
m rķim.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
pašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā pašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as kārt ba” groz jumu 3.daļas 17.3.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāv gās
komitejas, teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kult ras
jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada 4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins,
Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Main t zemes vien bai 1007 kv.m plat bā ar kadastra apz m jumu 6801 006 0215 Rai a
ielā 40, Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas m rķi no kodu 0601 (individuālo dz vojamo māju
apb ve) uz kodu 0801 (komercdarb bas objektu apb ve).
7. §
Par uzm r t s plat bas, zemes lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu
____________________________________________________________________________
A.Trizna
Lēmuma teksts.
8.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvald ba ir sa musi un izskat jusi Biedr bas „Latvijas Sarkanais krusts”
30.08.2013. iesniegumu ar l gumu nodrošināt pašvald bas l dzfinans jumu projektam „LKS
Ludzas komitejas kas renovācija Ludzā, Latgales ielā 129” 7000,00 LVL apm rā. Projekta
kop jās izmaksas ir 17530,00 LVL.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanas un kontroles
kārt bas nolikuma 13.1punktu, kurš nosaka, ka pašvald bas l dzfinans jumu var pretend t
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realiz tas novada teritorijā un plānotie
rezultāti ir v rsti uz avārijas situācijas nov ršanu infrastrukt ras labiekārtošanas jomā.
Saska ā ar Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanas un kontroles kārt bas
nolikuma 13.1punktu, projekta finans jumam piešķiramā summa l dz 5000, 00 LVL vienam
projektam, bet ne vairāk kā 50% no projekta attiecināmajām izmaksām.
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada
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4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Biedr bai „Latvijas Sarkanais krusts” pašvald bas l dzfinans jumu
LVL 5000,00 apm rā projekta „LKS Ludzas komitejas kas renovācija Ludzā, Latgales ielā 129”
stenošanai.
2. Biedr bai „Latvijas Sarkanais krusts” divu ned ļu laikā p c projekta stenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvald bai pārskatu par finansu l dzekļu izlietojumu saska ā ar piešķiršanas
m rķi, pievienojot attiec gus maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

9.§
Par groz jumiem Ludzas novada Att st bas programmas 2011.- 2017.gadam
Invest ciju pl n
M.Romanovska
Ludzas novada pašvald ba steno projektu „Transporta infrastrukt ras sakārtošana
uz m jdarb bas veicināšanai un t risma att st bai Ludzas pils tā”. Saska ā ar MK 14.09.2010.
noteikumu Nr. 843 „Noteikumi par darb bas programmas "Infrastrukt ra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvald bu kompleksai att st bai" 20.punktu,
Ludzas novada pašvald bai maksimāli pieejamā summa ir Ls 3 174 314. Apkopojot nosl gto
l gumu koptāmes, ir konstat ts, ka izveidojies atlikums no maksimāli pieejamā Eiropas
Savien bas finans juma projekta stenošanai, uz kā pamata Ludzas novada pašvald ba gatavo
Projekta pieteikuma groz jumus, iekļaujot papildus aktivitātes.
Projekta papildus aktivitātes ir: Tirgus ielas rekonstrukcija, Kr.Barona ielas posmā no
Skolas ielas l dz 1.maija ielai rekonstrukcija un Rekašova ielas rekonstrukcija.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada Att st bas programma 2011.- 2017.gadam Invest ciju plānā
2011.-2013.gadam projekta aktivitātes nav atspoguļotas piln bā, ir nepieciešams veikt groz jumus
Invest ciju plānā.
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada
4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Invest ciju plāna 2011.-2013.gadam sadaļu „Transporta infrastrukt ras att st ba”
69.punktu papildināt ar punktiem 69.8., 69.9., 69.10. saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot Administrat vai nodaļai piecu dienu laikā p c domes s des protokola parakst šanas
nos t t to Latgales plānošanas reģionam.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.§
Par piedal šanos Latvijas – Lietuvas p rrobežu sadarb bas programmas 2007.-2013.
5.projektu konkurs
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M.Romanovska
2013.gada 17.j lijā ir izsludināts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarb bas programmas
2007.-2013. 5.projektu konkurss. Lietuvas Republikas Šauļu plānošanas reģions aicina Ludzas
novada pašvald bu kļ t par partneriem plānotajā projektā „Latvijas – Lietuvas tūrisma
inform cijas centru e-vides att st ba”, kas paredz T risma informācijas centru informatizāciju:
materiāli tehniskās bāzes papildināšanu, jaunas datortehnikas un programnodrošinājuma iegādi.
Ludzas novada pašvald bai pieejamais finans jums sastāda 35 000,00 EUR, l dzfinans jums
sastāda 15%.
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada
4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalst t partner bu ar Šauļu plānošanas reģionu Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarb bas programmas 2007.-2013. 5.projektu konkursā projekta „Latvijas – Lietuvas tūrisma
inform cijas centru e-vides att st ba” ietvaros.
2. Apstiprināt projekta l dzfinans jumu 15% apm rā no 35 000,00 EUR.
3. Finans jumu projekta stenošanai paredz t 2014.gada Ludzas novada budžetā.
4. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.§
Par piedal šanos Latvijas – Lietuvas p rrobežu sadarb bas programmas 2007.-2013.
5.projektu konkurs
M.Romanovska
2013.gada 17.j lijā ir izsludināts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarb bas programmas
2007.-2013. 5.projektu konkurss. Sadarb bā ar Lietuvas Republikas Utenas pils tas Strat ģiskās
plānošanas un invest ciju nodaļu (Ludzas novada pašvald ba ir vadošais partneris) ir izstrādāts
projekta pieteikums „Ludzas un Utenas pils tvides tūrisma t la uzlabošana”, kas paredz
izstrādāt plānošanas dokumentu – t risma att st bas plānu, izstrādāt tehnisko projektu par pontonu
tilta izb vi no “Zaldātu radzi a” l dz Makašānu kalnam, uzb v t šo tiltu, apmāc t speciālistus un
ieg t jaunas idejas pils tvides t risma t la uzlabošanai. Kop jais projekta budžets ir
100 000,00 EUR, vadošajam partnerim 60% no kop jās summas, l dzfinans jums sastāda 15%.
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada
4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalst t iesniegšanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarb bas programmas 2007.-2013.
5.projektu konkursā Ludzas novada pašvald bas projekta pieteikumu „Ludzas un Utenas
pils tvides tūrisma t la uzlabošana”.
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2. Apstiprināt projekta l dzfinans jumu 15% apm rā no 60 000,00 EUR.
3. Finans jumu projekta stenošanai paredz t 2014. gada Ludzas novada budžetā.
4. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam
12.§
Par Ludzas novada domes priekšs d t jas vietnieka E.Mekša atvaļin jumu
S.Jakovļevs
Ludzas novada dome ir izskat jusi Ludzas novada domes priekšs d tājas vietnieka Edgara
Mekša 2013.gada 2.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvald bā sa emts 02.09.2013.,
reģistr ts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/2003) par atvaļinājuma un papildatvaļinājuma
piešķiršanu.
Ludzas novada dome ir izskat jusi Ludzas novada domes priekšs d tājas vietnieka Edgara
Mekša 2013.gada 2.septembra iesniegumu (Ludzas novada pašvald bā sa emts 02.09.2013.,
reģistr ts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/2004) par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvald bu instit ciju amatpersonu un darbinieku atl dz bas
likuma 41.panta pirmo daļu, saska ā ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvald bas darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 4.8.punktu, kas nosaka, ka aizejot ikgad jā atvaļinājumā, Domes
priekšs d tāja vietniekiem tiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts 50 % apm rā no m nešalgas,
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komiteja, teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas, sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pstāv gās komitejas 2013.gada 4.septembra
kop gās ārkārtas s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darb bā” balsošanā nepiedalās domes priekšs d tājas vietnieks Edgars Mekšs,
atkl ti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes priekšs d tājas vietniekam Edgaram Mekšam ikgad jo
atvaļinājumu – 1 (vienu) kalendāro ned ļu no 2013.gada 9.septembra l dz 2013.gada
15.septembrim par laikposmu no 2013.gada 30.apr ļa l dz 2013.gada 29.j lijam, un
papildatvaļinājumu 4 (četras) darba dienas no 2013.gada 16.septembra l dz 2013.gada
19.septembrim.
2. Izmaksāt Ludzas novada domes priekšs d tājas vietniekam Edgaram Mekšam
atvaļinājuma pabalstu 50 % apm rā no noteiktās m nešalgas Ls 972,00.
13.§
Par br vpusdienu un bezmaksas din šanas intern t piešķiršanu
A.Gendele
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2013.gada 22.augusta iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.11.2/1904, par materiālo pal dz bu skol niem no skolas budžeta un emot v rā
Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas,
sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada 4.septembra kop gās
ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt br vpusdienas un bezmaksas dināšanu internātā Istras vidusskolas skol niem
no 2013.gada 1.septembra l dz 2013.gada 31.decembrim:
1.1.1. I. M., personas kods XXX
7.kl.
1.1.2. J. M., personas kods XXX
4.kl.
1.1.3. I. M., personas kods XXX
6.kl.
1.1.4. T. M., personas kods XXX
8.kl.
1.1.5. V. M., personas kods XXX
7.kl.
1.1.6. L. M., personas kods XXX
9.kl.
1.1.7. A. T., personas kods XXX
10.kl.
1.1.8. V. A., personas kods XXX
10.kl.
1.2.
Finans juma avots – Istras vidusskolas budžets.
2. Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izgl t bas iestādes vad tājas V.Matjušenokas
2013.gada 19.augusta iesniegumu, reģ. Nr. 3-1.1.11.2/1898, par br vpusdienu piešķiršanu Briģu
pagasta PII audz k iem no daudzb rnu ģimen m (diennakts grupā) un emot v rā Ludzas novada
domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas, sociālo,
izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada 4.septembra kop gās ārkārtas
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Diba ins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt br vpusdienas Briģu pagasta pirmsskolas izgl t bas iestādes audz k iem no
daudzb rnu ģimen m no 2013.gada 2.septembra l dz 2013.gada 31.decembrim:
2.1.1. L. K., personas kods XXX;
2.1.2. D. S., personas kods XXX;
2.1.3. A. S., personas kods XXX.
2.2. Finans juma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izgl t bas iestādes budžets.
14.§
Par Ludzas novada domes deput tu atl dz bu
A.Gendele
Pamatojoties un Valsts un pašvald bu instit ciju amatpersonu un darbinieku atl dz bas
likuma Pārejas noteikumu 7.6 pantu, kas nosaka, ka piem rojams 2012.gada pirmajā pusgadā
valst strādājošo m neša vid jās darba samaksas apm rs, kas noapaļots pilnos latos, proti, 474 lati,
iev rojot Ludzas novada pašvald bas darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 2.1.punktu un
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kult ras jautājumu pastāv gās komitejas 2013.gada
4.septembra kop gās ārkārtas s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – 4
(Voldemārs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Olga Petrova); ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Ar 2013.gada 1.septembri Ludzas novada domes deputātu m nešalgu noteikt
LVL 166,00.
S des turpinājumā inženierkomunikāciju speciālists A.Isakovičs sniedz informāciju par
Tālavijas ielas, pils tas v sturiskā centra rekonstrukcijas gaitu, probl mām un to risinājumiem.
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Ludzas novada domes priekšs d tājas vietnieks att st bas jautājumos A.Meikšāns sniedz
informāciju par R pniec bas ielas rekonstrukciju, Liepājas ielas rekonstrukciju posmā no Rai a
ielas l dz tiltam pāri Garbaru upei, Rai a ielas rekonstrukciju posmā no Liepājas ielas l dz Dagdas
ielai, darba grafikiem un iedz votāju s dz bām.
Ludzas novada pašvald bas izpilddirektors S.Jakovļevs inform par 1.Maija ielas
rekonstrukciju posmā no Bazn cas ielas l dz M.Ezerkrasta ielai (1 kārta) un 1.Maija ielas
rekonstrukciju posmā no Kr.Barona ielas l dz Tirgus ielai, Ezera šķ rsielas rekonstrukciju, Ludzas
pils tas ģimnāzijas stadiona rekonstrukciju.
Ludzas novada domes priekšs d tāja A.Gendele inform par laukuma rekonstrukciju
Rai a ielas un Stacijas ielas krustojumā, veiktajiem darbiem, laukuma apzaļumošanu, Vjačeslava
Liscova piemi as plāksnes turpmāko atrašanās vietu. Inform par Parku ielas rekonstrukcijas gaitu
un probl mu risinājumu.
Ludzas novada domes priekšs d tāja A.Gendele sniedz informāciju par nodomu piedal ties
projektu konkursā „ denssaimniec bas att st ba Ludzā”.

S di sl dz plkst. 16.50.
S des vad tāja
Domes s des protokols parakst ts 2013.gada 5.septembr .
S des protokol tāja
Domes s des protokols parakst ts 2013.gada 5.septembr .

A.Gendele
I.Vonda

