LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2017.gada 6.jūnijā

Protokols Nr. 8

Sēde sasaukta plkst. 8.30
Sēdi atklāj plkst. 8.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Regīna Vorobjova – mācību kursi; Aivars Meikšāns - sanāksme
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Inese
Kamzole, pašvaldības izpilddirektora p.i., administratīvās nodaļas vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), PRET – nav, ATTURAS –
nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai
personai.
2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Blaumaņa ielā 11,
Ludzā, Ludzas novads.
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Liepājas ielā 34A,
Ludzā, Ludzas novads.
4. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 48A,
Ludzā, Ludzas novads.
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1.§
Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai
Ziņo: A.Gendele
1.
Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 24.05.2017.
iesniegumu Nr.1-9/276 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8.1/617) par dzīvojamās mājas
Blaumaņa ielā 23A, Ludzā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšanu
pārvaldīšanā.
LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta piektās
daļas 2.punktā, noteikts, ka iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols
par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai ir jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums.
Saskaņā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegumu un tam pievienoto
2016.gada 13.jūnija dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novads dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.1 un 2016.gada 13.jūnija dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
līgumu Nr.1/2016, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu kopiju, LR Uzņēmumu
reģistra komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā, kā arī mājai
piesaistīto zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustamā īpašuma
nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā”.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, vecākais grāmatvedis;
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 24.05.2017.
iesniegumu Nr.1-9/276 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8.1/617) par dzīvojamās mājas
18.Novembra ielā 27, Ludzā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšanu
pārvaldīšanā.
LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta piektās
daļas 2.punktā, noteikts, ka iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols
par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai ir jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums.
Saskaņā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegumu un tam pievienoto
2016.gada 17.jūlija dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novads dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.1 un 2016.gada 17.jūlija dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
līgumu Nr.2/2016, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu kopiju, LR Uzņēmumu
reģistra komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
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pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, kā arī mājai
piesaistīto zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustamā īpašuma
nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā”.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, vecākais grāmatvedis;
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.
Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 24.05.2017.
iesniegumu Nr.1-9/276 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8.1/617) par dzīvojamās mājas Parku
ielā 52, Ludzā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšanu pārvaldīšanā.
LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta piektās
daļas 2.punktā, noteikts, ka iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols
par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai ir jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums.
Saskaņā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegumu un tam pievienoto
2016.gada 29.jūlija dzīvojamās mājas Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novads dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces protokolu Nr.3 un 2016.gada 29.jūlija dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu
Nr.3/2016, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu kopiju, LR Uzņēmumu reģistra
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 5.jūnija kopīgās
ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā, kā arī mājai piesaistīto
zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustamā īpašuma nodošanu un
pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā”.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, vecākais grāmatvedis;
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
4.
Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 24.05.2017.
iesniegumu Nr.1-9/276 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8.1/617) par dzīvojamās mājas Biržas
ielā 16, Ludzā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšanu pārvaldīšanā.
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LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta piektās
daļas 2.punktā, noteikts, ka iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols
par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai ir jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums.
Saskaņā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegumu un tam pievienoto
2016.gada 13.septembra dzīvojamās mājas Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novads dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.2 un 2016. gada 13.septembra dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumu Nr.4/2016, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu kopiju, LR
Uzņēmumu reģistra komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2017.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, kā arī mājai piesaistīto
zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustamā īpašuma nodošanu un
pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā”.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, grāmatvedis;
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
5.
Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 24.05.2017.
iesniegumu Nr.1-9/276 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8.1/617) par dzīvojamās mājas
Rekašova ielā 46, Ludzā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala un palīgceltnes
pārņemšanu pārvaldīšanā.
LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta piektās
daļas 2.punktā, noteikts, ka iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols
par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai ir jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums.
Saskaņā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegumu un tam pievienoto
2016.gada 12.oktobra dzīvojamās mājas Rekašova ielā 46, Ludzā, Ludzas novads dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.1 un 2016.gada 12.oktobra dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
līgumu Nr.5/2016, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu kopiju, LR Uzņēmumu
reģistra komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas Rekašova ielā 46, Ludzā, Ludzas novadā, kā arī mājai
piesaistīto zemes gabalu un palīgceltni pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai
personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustamā
īpašuma nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā”.
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2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, vecākais grāmatvedis;
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
6.
Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 24.05.2017.
iesniegumu Nr.1-9/276 (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8.1/617) par dzīvojamās mājas
18.Novembra ielā 25, Ludzā un tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārņemšanu
pārvaldīšanā.
LR likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta piektās
daļas 2.punktā, noteikts, ka iesniegts dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols
par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu
nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu
pilnvarotai personai ir jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku sabiedrības statūti un apliecība par
reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā vai dzīvokļu īpašnieku savstarpējs līgums.
Saskaņā ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” iesniegumu un tam pievienoto
2016.gada 24.oktobra dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novads dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokolu Nr.2 un 2016.gada 24.oktobra dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
līgumu Nr.7/2016, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” statūtu kopiju, LR Uzņēmumu
reģistra komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, kā arī mājai
piesaistīto zemes gabala pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģ. Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustamā īpašuma
nodošanu un pārņemšanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā”.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Enikovs, vecākais grāmatvedis;
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
2.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 31.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā
11, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/630) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Blaumaņa ielā 11,
gājēju celiņa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
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dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai apsekoja dzīvojamo māju Blaumaņa ielā 11,
Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 5.jūnija komisijas sēdē izskatīja gājēju celiņa ierīkošanas darbu tāmi Blaumaņa
ielā 11, Ludzā par kopējo summu EUR 6879,43, saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada
domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80% no kopējās
tāmes, t. i. EUR 5503,54 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” normas, balsošanā
nepiedalās Lolita Greitāne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 11, Ludzā, gājēju celiņa renovācijai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 5503,54 (pieci
tūkstoši pieci simti trīs euro 54 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Liepājas ielā 34A, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 31.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas ielā
34A, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/632) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Liepājas ielā 34A,
auto transporta stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai renovācijai tiek piešķirts –
50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
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Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai apsekoja dzīvojamo māju Liepājas ielā 34A,
Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 5.jūnijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Liepājas ielā 34A, Ludzā par kopējo summu EUR 6597,56 un saskaņā ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija iesaka piešķirt
līdzfinansējumu EUR 3298,78 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa ierīkošanas darbu tāmi
Liepājas ielā 34A, Ludzā par kopējo summu EUR 14593,75, saskaņā ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu
80% no kopējās tāmes, t. i. EUR 11675,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1. un
16.2.punktiem, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 34A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā no darbu tāmes
EUR 3298,78 (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 78 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 34A, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 11675,00
(vienpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro 00 centi) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
4.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Raiņa ielā 48A, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: A.Gendele
2017.gada 31.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Raiņa ielā 48A,
Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/631) ar
lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Raiņa ielā 48A, auto transporta
stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
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nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai renovācijai tiek piešķirts –
50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai apsekoja dzīvojamo māju Raiņa ielā 48A, Ludzā
un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punktā noteiktie dokumenti.
2017.gada 5.jūnijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Raiņa ielā 48A, Ludzā par kopējo summu EUR 6332,49 un saskaņā ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija iesaka piešķirt
līdzfinansējumu EUR 3166,25 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa ierīkošanas darbu tāmi
Raiņa ielā 48A, Ludzā par kopējo summu EUR 14752,35, saskaņā ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu
80% no kopējās tāmes, t. i. EUR 11801,88 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1. un
16.2.punktiem, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 48A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā no darbu tāmes EUR 3166,25 (trīs
tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro un 25 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 48A, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 11801,88
(vienpadsmit tūkstoši astoņi simti viens euro 88 centi) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdi slēdz plkst. 8.35.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 6.jūnijā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 6.jūnijā.

I.Vonda

