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
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2018.gada 22.novembrī

Protokols Nr. 16

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās - novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,Viesturs Rancāns,Svetlana Rjutkinena (sēdē
piedalās no pkst. 14.02)
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīklu administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors; Anastasija Ņukša, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta
jautājumos
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” korespondents
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 25 jautājumi.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar
šādiem jautājumiem:
1. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
2. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumā
(protokols Nr.12, 29.§) “Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā”
īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
3. Par atteikumu atvērt azartspēļu organizēšanas vietu Stacijas ielā 30, Ludzā.
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Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
26., 27. un 28.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
2. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
5. Par adreses dzēšanu.
6. Par zemes platības precizēšanu.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
8. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19„Grozījumi Ludzas novada domes
2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
9. Par konkursa „Ludzas novada Gada cilvēks” žūrijas komisijas sastāva apstiprināšanu.
10. Par Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas
komisijas sastāva apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
13. Par debitoru parādu dzēšanu.
14. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un apkures izdevumu
apmaksu.
15. Par maksas pakalpojumiem.
16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
18. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 1.maija ielā 11,
Ludzā, Ludzas novadā.
19. Par noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un parāda piedziņas
kārtība Ludzas novadā” apstiprināšanu.
20. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu.
21. Par dzīvojamās mājas 1.maija ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvojamās mājas īpašniekam.
22. Par dzīvokļa īpašuma /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
23. Par dzīvokļa īpašuma /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
24. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā “Ludzas
novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā”.
25. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
26. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
27. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumā (protokols
Nr.12, 29.§) “Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā” īstenošanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
28. Par atteikumu atvērt azartspēļu organizēšanas vietu Stacijas ielā 30, Ludzā.

Plkst. 14.02 ierodas domes deputāte Svetlana Rjutkinena.
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1.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/,
30.10.2018. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 31.10.2018. ar
Nr.3.1.1.5/2018/2943-S, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar
Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes sēdes 2009.gada 30.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 4.&)
tika izbeigtas lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/ uz zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 003 0060.
2009.gada 30.janvārī par zemes vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 003
0060 noslēgts lauku apvidus zemes nomas tipveida līgums Nr.1/09 starp Nirzas pagasta padomi
un pirmtiesīgu personu /vārds, uzvārds/.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 1.februārim.
Līguma 2.3.punkts nosaka, ka līguma termiņu var pagarināt pēc nomnieka pieprasījuma.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 1.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0060, /dzēsts/ ir
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0060, /dzēsts/ ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi
par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai
nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 30.janvāra lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma Nr.1/09
termiņu no 2019.gada 1.februāra uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Kooperatīvās sabiedrības “SŪNUPĻAVA”, reģistrācijas numurs
46803002371, juridiskā adrese Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov., LV-5739, 09.11.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 09.11.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/3041-S, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Rundēnu pagasta
padomes sēdes 2009.gada 3.marta lēmumu (protokols Nr.2, 4.§, 4.25.p.) tika izbeigtas lietošanas
tiesības Kooperatīvā sabiedrībai “SŪNUPĻAVA” uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
6892 005 0226, 6892 005 0227, 6892 005 0228, 6892 005 0314, 6892 008 0117, 6892 008 0118,
6892 008 0119, 6892 008 0120, 6892 008 0121, 6892 008 0307.
2009.gada 11.martā par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6892 005 0226,
6892 005 0227, 6892 005 0228, 6892 005 0314, 6892 008 0117, 6892 008 0118, 6892 008 0119,
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6892 008 0120, 6892 008 0121, 6892 008 0307 noslēgts zemes nomas līgums Nr.05/2009 starp
Rundēnu pagasta padomi un pirmtiesīgu personu Kooperatīvā sabiedrību “SŪNUPĻAVA”.
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 10.martam.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.marta lēmumu (protokols Nr.4, 13.§, 27.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienības 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 002 0226, 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6892 005 0227, 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0228, 0,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0314, 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892
008 0117, 13,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0118, 9,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6892 008 0119, 17,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0120, 110,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0121, 9,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008
0307, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts
ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6892 005 0226, 6892 005 0227, 6892 005
0228, 6892 005 0314, Rundēnu pagasts, Ludzas novads atrodas būves, kuru tiesiskais valdītājs ir
Kooperatīvā sabiedrība “SŪNUPĻAVA” (pamats 15.03.1993. vienošanās).
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6892 008 0117, 6892 008 0118, 6892 008
0119, 6892 008 0120, 6892 008 0121, 6892 008 0307, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 7.punktu, 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 11.marta zemes nomas līguma Nr.05/2009 termiņu no 2019.gada
10.marta uz desmit gadiem.
2. Apbūvētai zemes vienībai 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0226
“Mehāniskā darbnīca”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov. noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no
zemes kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un
pievienotās vērtības nodoklis.
3. Apbūvētai zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0227 “Gāzes
noliktava”, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov. noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes
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kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un
pievienotās vērtības nodoklis.
4. Apbūvētai zemes vienībai 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0228 “Kalte”,
Sūnupļava, Rundēnu pag., Ludzas nov. noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās
vērtības un pievienotās vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības
nodoklis.
5. Apbūvētai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0314,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
6. Neapbūvētai zemes vienībai 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0117,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis.
7. Neapbūvētai zemes vienībai 13,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0118,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis.
8. Neapbūvētai zemes vienībai 9,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0119,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis.
9. Neapbūvētai zemes vienībai 17,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0120,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis.
10. Neapbūvētai zemes vienībai 110,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0121,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis.
11. Neapbūvētai zemes vienībai 9,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0307,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības
un pievienotās vērtības nodoklis.
12. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
13. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas
kooperatīvās sabiedrības "RASA", reģistrācijas numurs 46803002193, juridiskā adrese
“Valgums”, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733, 08.11.2018. iesniegumu, kas reģistrēts
Ludzas novada pašvaldībā 12.11.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/3052-S, par zemes nomas līguma
termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Pildas pagasta padomes sēdes
2009.gada 4.februāra lēmumu (protokols Nr.1) tika izbeigtas lietošanas tiesības
Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas kooperatīvā sabiedrībai
"RASA" uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 001 0298, 6886 001 0300, 6886
001 0303, 6886 001 0304, 6886 001 0464, 6886 001 0465, 6886 001 0535, 6886 002 0044, 6886
002 0204, 6886 002 0218.
2009.gada 20.aprīllī par zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 001 0298, 6886
001 0300, 6886 001 0303, 6886 001 0304, 6886 001 0464, 6886 001 0465, 6886 001 0535, 6886
002 0044, 6886 002 0204, 6886 002 0218 noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.22
starp Pildas pagasta padomi un pirmtiesīgu personu Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu
darbarīku kopīgas lietošanas kooperatīvā sabiedrību "RASA".
Līgums ir spēkā līdz 2019.gada 20.aprīlim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 8.§, 106.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienības 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0298, 4,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0300, 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0303, 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0304, 3,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0464, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0465, 0,1 ha platībā
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ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0535, 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0044,
3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0204, 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6886 002 0218, Pildas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošas Ludzas novada pašvaldībai.
Lauku apvidus zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts
uz iznomātāja un nomnieka vienošanās pamata.
Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietošanas kooperatīvā
sabiedrība "RASA" ar 08.11.2018. iesniegumu atsakās pagarināt 2009.gada 20.aprīļa lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.22 par zemes vienību 0,1399 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6886 001 0535.
Uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6886 001 0298, 6886 001 0300, 6886 001
0303, 6886 001 0304, 6886 001 0464, 6886 001 0465, 6886 002 0044, 6886 002 0204, 6886 002
0218, Pildas pagasts, Ludzas novads ēku nav.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 7.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā
persona vai nomnieks, nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” 7.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 20.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.22 termiņu par
zemes vienībām 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0298, 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 001 0300, 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0303, 5,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0304, 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0464,
2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0465, 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6886 002 0044, 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0204, 8,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6886 002 0218 no 2019.gada 20.aprīļa uz desmit gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 0,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanās par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns

1.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā adrese /dzēsts/, 26.10.2018.
iesniegumu, reģ. 26.10.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/2883-S, par zemes vienības 400 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010292 /dzēsts/ piešķiršanu nomā dārza mājiņas uzturēšanai uz
desmit gadiem ar apbūves tiesībām, pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra
2018.gada 6.septembra mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.3289,
tika konstatēts, ka:
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ar Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 1.§)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās noteikšanu”
47.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības /’vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, uz zemes
vienību 400 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010292 /dzēsts/.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku apvidu
zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Ar Ludzas novada domes 2009.gada 5.novembra sēdes lēmuma (protokols Nr.14, 1.§)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešamās noteikšanu”
47.punktu otro apakšpunktu, tika atzīts, ka zemes vienība 400 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010292 /dzēsts/ ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2018.gada 6.septembrī /vārds, uzvārds/ pieņēma nomas tiesības uz zemes vienību
kadastra apzīmējumu 68010010292 no 2018.gada 16.aprīlī mirušā tēva /vārds, uzvārds/ atstāto
mantojumuun ir faktiskā lietotāja uz zemes vienību 400 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010292 /dzēsts/ ar 2018.gada 6.septembri.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un 5.punktu, un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2009.gada 6.novembrī noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.33 ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par zemes vienību 400 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010292 /dzēsts/ ar 2018.gada 16.aprīli.
2. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nomā zemes vienību 400 kv.m platībā
ar kadastra apzīmējumu 68010010292 /dzēsts/ dārza mājiņas uzturēšanai uz desmit gadiem no
2018.gada 6.septembra.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, termiņā no
2018.gada 6.septembra līdz 2028.gada 5.septembrim.
4. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 28 euro gadā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
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Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā adrese /dzēsts/, 07.11.2018.
iesniegumu, reģ. 07.11.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/3021-S, par 1/2 domājamās daļas no apbūvetas
zemes vienības 0,098 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/ piešķiršanu
nomā uz desmit gadiem 1/2 domājamās daļas no dzīvojamās mājas saimniecības ēku uzturēšanai,
pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2018.gada 27.oktobra dāvinājuma
līguma Nr.2436 uz 1/2 domājamo daļu no namīpašuma, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
ar Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 7.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada
pašvaldībai” 9.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/,
uz zemes vienību 0,098 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/.
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 19.jūlijā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.135 ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, uz zemes vienību 0,098 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/. /vārds, uzvārds/ miris 2018.gada 28.februārī.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma, apbūvēta lauku
apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 30.jūnija sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 7.§) „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada
pašvaldībai” 9.punkta otro apakšpunktu tika atzīts, ka zemes vienība 0,098 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/ ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Pēc /vārds, uzvārds/ nāves 2018.gada 28.jūlijā stājās mantojumā viņa meita /vārds,
uzvārds/ un pārdzīvojušā laulātā /vārds, uzvārds/ katra uz 1/2 domājamo daļu no namīpašuma,
saskaņā ar Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 28.07.2018. mantojuma apliecību (par
tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.1677.
Ar Ludzas novada domes 2018.gada 30.augusta sēdes lēmuma (protokols Nr.11, 4.§) „Par
zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 2.punktu tika piešķirtas zemes
nomas tiesības /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/ un /vārds, uzvārds/, personas kods
/dzēsts/, katrai 1/2 domājamā daļa no zemes vienības 0,098 ha kopplatības ar kadastra
apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/.
Ludzas novada pašvaldība 2018.gada 31.augustā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.ZNI-081/2018 ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par 1/2 domājamo daļu no zemes
vienības 0,098 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/ no 2018.gada
28.jūlija.
Ludzas novada pašvaldība 2018.gada 31.augustā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.ZNI-082/2018 ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par 1/2 domājamo daļu no zemes
vienības 0,098 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/ no 2018.gada
28.jūlija.
/vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ 2018.gada 5.oktobrī reģistrēja būvi (dzīvojamo māju)
ar kadastra apzīmējumu 68580060197001 Ludzas novada Isnaudas pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā ar folijas Nr.100000582496.
/vārds, uzvārds/ ar savu māti /vārds, uzvārds/ 2018.gada 27.oktobrī noslēdza dāvinājuma
līgumu Nr.2436 uz 1/2 domājamo daļu no namīpašuma, kuru pārreģistrēja 2018.gada 31.oktobrī
Ludzas novada Isnaudas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000582496 uz sava
vārda un ir faktiskā lietotāja uz 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 0,098 ha kopplatības ar
kadastra apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/ ar 2018.gada 31.oktobri.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskās
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskās personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punktu, 17.punktu un
5.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2018.gada 31.augustā noslēgto zemesgabala nomas
līgumu Nr.ZNI-082/2018 ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par 1/2 domājamo daļu no
zemes vienības 0,098 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/ ar 2018.gada
31.oktobri.
2. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nomā papildus 1/2 domājamo daļu no
apbūvētas zemes vienības 0,098 ha kopplatības ar kadastra apzīmējumu 68580060197 /dzēsts/
1/2 domājamās daļas no dzīvojamās mājas saimniecības ēku uzturēšanai līdz 2018.gada
27.jūlijam.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, termiņā no
2018.gada 31.oktobra līdz 2028.gada 27.jūlijam.
4. Noteikt nomas maksu zemes vienībai 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
par 28 euro gadā.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, 16.10.2018.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 16.10.2018. ar Nr.3.1.1.5/2018/2758-S, par
zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta padomes
sēdes 2009.gada 28.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 8.§, 8.10.p.) tika izbeigtas lietošanas
tiesības /vārds, uzvārds/ uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0046.
2009.gada 25.jūnijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0046 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.63/2009 starp Istras pagasta padomi un /vārds, uzvārds/, personas kods
/dzēsts/.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 174.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0046 ir piekrītoša
Ludzas novada pašvaldībai.
/vārds, uzvārds/ 02.10.2017. miris.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0046 /dzēsts/ atrodas /vārds,
uzvārds/, personas kods /dzēsts/ piederošas būves (saskaņā ar 16.10.2018. mantojuma apliecību
Nr.2293).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7.punkts nosaka, ka apbūvētu
zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam
(turpmāk arī - nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par
šo noteikumu 5. punktā minēto).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punkts nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu, 7.punktu, 17. punktu un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Istras pagasta padomes 2009.gada 25.jūnija zemes nomas līgumu Nr.63/2009.
2. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nomā zemes vienību 6,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6860 004 0046 /dzēsts/ ar 2018.gada 1.decembri uz desmit gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, par zemes
vienību 6,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0046 /dzēsts/.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības un pievienotās
vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/ un
/vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, pilnvarotās personas SIA
“EL FOREST”, reģistrācijas numurs 42103050811, juridiskā adrese Uliha iela 39/41-18, Liepāja,
LV-3401, 2018.gada 16.oktobra iesniegumu Nr. 1-02/155, kas reģistrēts Ludzas novada
pašvaldībā 2018.gada 18.oktobrī ar Nr.3.1.1.5/2018/2781-S, tika konstatēts, ka SIA “EL
FOREST” lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460020047 no nekustamā
īpašuma “Buļiši” ar kadastra numuru 68460070086, Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai
zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Buļļmeži”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/ un /vārds, uzvārds/, personas
kods /dzēsts/, no nekustamā īpašuma “Buļiši” ar kadastra numuru 68460070086, /dzēsts/ atdala
zemes vienību 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020047.
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2. Atdalītajai zemes vienībai 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020047
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Buļļmeži”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

4.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, 2018.gada 25.oktobra vēstuli
Nr.2-13-L/5879, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2018.gada 25.oktobrī ar
Nr.3.1.1.5/2018/2877-S, par informācijas sniegšanu, tika konstatēts, ka 2018.gada 19.oktobrī
kadastra kartē tika labota zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68780050292 konfigurācija
atbilstoši 1998.gada 19.novembra zemes robežu plānam. Datu labošanas rezultātā Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68780050421 – 0,04 ha platībā, kas tika ieskaitīta rezerves zemes fondā. Zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68780050421 nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 20.2 punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienībai 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050421, Nirzas
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0600 - neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme.

5.§
Par adreses dzēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot Valsts zemes dienesta 2018.gada 1.novembra elektronisko vēstuli, kas reģistrēta
Ludzas novada pašvaldībā 2018.gada 1.novembrī ar Nr.3.1.1.5/2018/2955-S, tika konstatēts, ka
Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780060102
un ar to funkcionāli saistītām būvēm reģistrēta adrese “Zvirbuļi”, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas
nov. (adreses klasifikatora kods – 105955127).
Pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2018.gada 25.septembra izziņas par būves
neesību Nr. 3.5.18/2018/35 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmākKadastra informācijas sistēma) 2018.gada 24.oktobrī tika dzēsti ieraksti par būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68780060102001 (dzīvojamā māja), 68780060102002 (šķūnis), 68780060102003
(šķūnis), 68780060102004 (kūts).
Uz šo brīdi Kadastra informācijas sistēmā adrese – “Zvirbuļi”, Kušneri, Nirzas pag.,
Ludzas nov. (adreses klasifikatora kods – 105955127) piesaistīta zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68780060102, kura nav adresācijas objekts.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot
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telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses
likvidēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 30.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Zvirbuļi”, Kušneri, Nirzas pag.,
Ludzas nov., adreses klasifikatora kods - 105955127.

6.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, sertificēta mērnieka Valda Krokša (sertifikāta Nr.AB000000011) izgatavoto
Ludzas novadā, Istras pagastā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0056, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā
noteiktā zemes platība - 6,56 ha pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā teksta datos reģistrēto zemes platību – 5,25 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū
atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra
noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, tiesiskā valdījumā esošai mantojamai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0056, Istras pagasts, Ludzas novads platību 6,56 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem
mērogā 1:5000.

7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, iesniegto zemes
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ierīcības projektu Ludzas novada, Nirzas pagastā nekustamā īpašuma „Skola” (nekustama
īpašuma kadastra numurs 6878 005 0295) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0295, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds, sertifikāts
Nr. AA000000054, derīgs līdz 06.12.2020..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 07.11.2018., plkst. 16:41:42 EET.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2018.gada
7.septembra zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (reģ. Nr.3.5.3/2018/83-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0295 trijās daļās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību robežas un
platības un apgrūtinājumu konkretizēšanai. Sadales rezultātā paredzēts atdalīt zemes vienības
daļu ar aptuveno platību 2,75 ha un zemes vienības daļu ar aptuveno platību 0,08 ha no zemes
vienības 3,68 platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0295 un atdalītajām zemes vienību daļām
izveidot jaunus nekustamos īpašumus.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Latvijas Republikas
pastāvošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales tīkls”
Austrumu tehnisko daļu, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lattelekom”, Valsts akciju
sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ludzas novada
pašvaldības 2013. gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Skola” (kadastra numurs 6878 005 0295), Nirzas
pagastā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0295 zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.3 (plānotais kadastra apzīmējums 6878 005 0416) ar
aptuveno platību 0,85 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustāmā
īpašuma „Skola”, Nirzas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6878 005
0295) sastāvā.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.3 (plānotais kadastra apzīmējums 6878 005 0416) ar
aptuveno platību 0,85 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
3.1. Saglabāt adresi “Skola”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov.;
3.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0901 – izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve.
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 6878 005 0415) ar
aptuveno platību 0,08 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
4.1. Izveidot jaunu nekustāmo īpašumu ar nosaukumu “Ezerceļš”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads;
4.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
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5. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6878 005 0414) ar
aptuveno platību 2,75 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
5.1. Izveidot jaunu nekustāmo īpašumu ar nosaukumu „Ezerpērles”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads;
5.2. Noteikt divus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: ar kodu 0503 (sportam un
atpūtai aprīkotās dabas teritorijas) platība 2,35 ha un ar kodu 1105 (atsevišķi nodalītas atklātas
autostāvvietas) platība 0,4 ha.
6. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkrētus nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē zemes vienību instrumentāli uzmērot.
7. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
8. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
9. Lēmumu elektroniski izsūtīt:
- atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 47.punktu desmit darbdienu laikā - Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
10. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta grafiskā daļa uz vienas lapas.

8.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19
„Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma
saņemšanas kārtību Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.19
„Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā””
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada
17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā”” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
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3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

9.§
Par konkursa „Ludzas novada Gada cilvēks” žūrijas komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Ludzas novada dome ir izskatījusi Vandas Žulinas, dzim. /dzēsts/, dzīv. /dzēsts/,
2018.gada 5.novembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 05.11.2018., reģistrēts ar
reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2018/2997-S) par izslēgšanu no konkursa „Ludzas novada Gada
cilvēks” žūrijas komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, konkursa „Ludzas novada Gada cilvēks” nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada
domes 26.01.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 50.§)) 4.4.punkta 4.4.1.apakšpunktu, ņemot
vērā Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes un Ludzas novada finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Ludzas novada Gada cilvēks” žūrijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Alīna Gendele - Ludzas novada domes deputāte

Komisijas locekļi:
Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības
un kultūras jautājumos
Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Ksenija Miklaševiča – sabiedrības pārstāvis
Anastasija Sergejeva – sabiedrības pārstāvis
Sandra Vorkale – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2012.gada 26.janvāra
sēdes lēmuma „Par konkursa „Ludzas novada Gada cilvēks” nolikuma apstiprināšanu” (protokols
Nr.3, 50.§) 2.punkts.

10.§
Par Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas
komisijas sastāva apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns

16
Ludzas novada dome ir izskatījusi Vandas Žulinas, dzim. /dzēsts/, dzīv. /dzēsts/,
2018.gada 5.novembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 05.11.2018., reģistrēts ar
reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2018/2997-S) par izslēgšanu no Ludzas novada domes apbalvojuma
„Ludzas novada Goda pilsonis” piešķiršanas komisijas sastāva.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes un Ludzas novada finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda pilsonis”
piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Alīna Gendele - Ludzas novada domes deputāte
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Igors Lapšovs – Ludzas novada domes deputāts
Sarmīte Gutāne – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Inta Kušnere – Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas vadītāja
Milāna Bule – Ludzas novadpētniecības muzeja direktore
Ksenija Miklaševiča – sabiedrības pārstāvis
Boriss Kozlovs – sabiedrības pārstāvis
Sandra Vorkale – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2013.gada
26.septembra sēdes lēmums „Par Ludzas novada domes apbalvojuma „Ludzas novada Goda
pilsonis” piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.22, 51.§).
11.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 16.panta
pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa
summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc
konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Likuma 251.panta 2.punktā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmo nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš pašvaldības, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no
nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai
nokavēto maksājumu segšanai.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās daļas
10.punktu, 251.panta 2.punktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas EUR 9,90 apmērā pašvaldības budžetā:
Personas
uzvārds, nosaukums
/dzēsts/
/dzēsts/
/dzēsts/
/dzēsts/
SIA „KALASTRE PROPERTIES”
kopā

vārds
/dzēsts/
/dzēsts/
/dzēsts/
/dzēsts/

Pārmaksas apmērs (EUR)
par zemi
par ēkām
0,07
0,45
0,50
2,06
0,90
2,94
0,06
2,92
4,39
5,51

2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ar Rēzeknes tiesas 2014.gada 27.marta spriedumu civillietā Nr.C26063014, tika
pasludināts fiziskās personas /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, maksātnespējas process.
Ludzas novada pašvaldība 2014.gada 9.aprīlī pieteica kreditoru prasījumu EUR 60,00
(pamatparāds EUR 43,88 un nokavējuma nauda EUR 16,12) apmērā.
Ar Rēzeknes tiesas 2016.gada 6.aprīļa lēmumu apstiprināta maksātnespējīgās fiziskās
personas /vārds, uzvārds/ bankrota procedūras pabeigšana, apstiprināts maksātnespējīgās fiziskās
personas /vārds, uzvārds/ 2016.gada 29.janvārī parakstītais saistību dzēšanas plāns un pasludināta
saistību dzēšanas procedūra.
Maksātnespējīgās fiziskās personas /vārds, uzvārds/ saistību dzēšanas plāna termiņš
noteikts – 2 (divi) gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.
/vārds, uzvārds/ maksātnespējas procesa laikā ir veiktas iemaksas pašvaldības budžetā
EUR 5,43 apmērā:
 maksājums kreditora prasījuma segšanai EUR 3,51;
 maksājums saistību dzēšanas plāna izpildei EUR 1,92.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu lēmumu par parādnieka
atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā
pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35panta trešo daļu, apstiprinot saistību dzēšanas
procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas
procesa laikā.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.36panta otro daļu, ja tiesa, izbeidzot saistību dzēšanas
procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām saskaņā ar šā likuma
164.pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu no saistībām, kuras norādītas
fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.
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/vārds, uzvārds/ saistību dzēšanas plānā nav iekļauti Maksātnespējas likuma 164.panta
ceturtajā daļā norādītie prasījumi, kuri netiek dzēsti pēc saistību dzēšanas procedūras
pabeigšanas, līdz ar to dzēšamas visas minētajā plānā norādītās /vārds, uzvārds/ atlikušās
saistības.
Ar Rēzeknes tiesas 2018.gada 3.septembra lēmumu lietā Nr.C26063014, nolemts izbeigt
fiziskas personas /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, saistību dzēšanas procedūru un dzēst
saistību dzēšanas plānā norādītās atlikušās saistības un izbeigt apturētās izpildu lietvedības pret
dzēsto saistību piedziņu, kā arī izbeigt maksātnespējas procesu.
Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites datiem /vārds, uzvārds/ uz
22.11.2018. ir atlikušais nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 41,37 un nokavējuma
nauda EUR 13,81 apmērā, kas ņemot vērā iepriekš minēto, ir jādzēš.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, kā arī Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 55,18 apmērā, tai skaitā:
- nekustamā īpašuma nodoklis par zemi EUR 5,84 un nokavējuma nauda EUR 1,86;
- nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām EUR 35,53 un nokavējuma nauda EUR 11,95.
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
13.§
Par debitoru parādu dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas „Saistību tiesības” 1895.pantu par saistību
tiesību noilgumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, informāciju no
Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu un
Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību
normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu
samazinājuma, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no pašvaldības bilances debitoru parādus
par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim kopsummā EUR 480,07 apmērā, norakstot
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no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem EUR 480,07 saskaņā ar lēmuma
1.pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

14.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un
apkures izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2018.gada 14.novembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/404 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 14.11.2018. reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2018/3081-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2018.gada oktobra mēnesī aprēķināto summu EUR 321.79 apmērā t.sk. EUR 2,97 par
apgaismošanu, EUR 226,22 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 92,60 par
apkuri.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25. punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Alīna Gendele),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un
apkures izdevumu apmaksu par 2018.gada oktobra mēnesi EUR 321,79 (trīs simti divdesmit
viens euro 79 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu par 2018.gada oktobra mēnesi EUR 321,79
(trīs simti divdesmit viens euro 79 centi) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta
dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1.pielikumam.
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
S.Jakovļevam.
15.§
Par maksas pakalpojumiem
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta apakšpunktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
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Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Alīna Gendele), Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu personālam par ēdināšanas izdevumiem par vienu pusdienu porciju:
1.1.
Ludzas novada vispārizglītojošās skolās - EUR 2,16;
1.2.
Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs – EUR 2,42;
1.3.
Ludzas novada sociālās aprūpes centrā ”Ludza” – EUR 1,80.
2. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, zaudē spēku Ludzas novada domes 2014.gada 28.augusta
sēdes lēmums (protokols Nr.15, 19.§) „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
8.septembra ārkārtas sēdes lēmumā (protokols Nr.11, 43.§) ”Par maksas pakalpojumiem” un
Ludzas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdes lēmums (protokols Nr.11, 43.§) „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 8.septembra ārkārtas sēdes lēmumā (protokols
Nr.18, 11.§) ”Par maksas pakalpojumiem”.

16.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par grozījumiem lēmuma projektā, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina
balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, papildināts ar 8., 9. un 10.punktu.
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Invalīdu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 05.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/2983-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu biedrības gada noslēguma pasākuma organizēšanai EUR 150.00
apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 29.decembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
gada noslēguma pasākuma organizēšanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Invalīdu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 05.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/2982-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas Latviešu un citu
tautu kultūrā” organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 14.decembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
pasākuma “Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas Latviešu un citu tautu kultūrā” organizēšanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Musturprieks” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 05.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/2996-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu radošo darbnīcu ”Nāk bagāti Ziemassvētki” organizēšanai EUR
150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 15.decembrī, BJC telpās. Pasākuma laikā tiks
pētīti etnogrāfiskie raksti, iegādāti materiāli rakstainu pulsa sildītāju, rokassprādžu adīšanai ar
pērlītēm.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt biedrībai “Musturprieks|” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
radošo darbnīcu ”Nāk bagāti Ziemassvētki” organizēšanai.
2. Biedrībai “Musturprieks” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas diabētu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 06.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/3012-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu gada noslēguma pasākuma organizēšanai 150.00 EUR apmērā.
Pasākums tiks organizēts š.g. novembra beigās.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas diabētu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā gada
noslēguma pasākuma organizēšanai.
2. Ludzas diabētu biedrībai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas jauniešu kluba “Lietussargs” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 14.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/3079-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Piparkūku siržu diena” organizēšanai EUR 150.00
apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 9.decembrī BJC telpās. Pasākumā plānotas radošās
darbnīcas, piparkūku cepšana Labdarības akcijai Ludzā, seno eglīšu rotājumu izgatavošana, sejas
masku veidošana. Plānotais dalībnieku skaits – 120. Finansējums paredzēts: kancelejas preces –
EUR 50.00, radošās darbnīcas – EUR 70.00, veicināšanas balvas – EUR 30.00.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
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Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas jauniešu klubam “Lietussargs” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā pasākuma “Piparkūku siržu diena” organizēšanai.
2. Ludzas jauniešu klubam “Lietussargs” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 14.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/3077-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu nacionālā kultūras koncerta “Mēs esam tik dažādi, bet mēs esam
kopā” organizēšanai EUR 45.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 7.decembrī Ludzas
Tautas namā. Koncertā skanēs dziesmas un dzeja latgaliešu, latviešu, krievu, baltkrievu, poļu,
ukraiņu un citās valodās dažādu mākslinieku izpildījumā.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 45.00
apmērā koncerta “Mēs esam tik dažādi, bet mēs esam kopā” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta
biedrība” iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 14.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/3078S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Ludzas Mūzikas pamatskolas 60
gadu jubileja” organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Finansējums paredzēts ziedu un kancelejas
preču iegādei.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un

24
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā pasākuma “Ludzas Mūzikas pamatskolas 60 gadu jubileja”
organizēšanai.
2. Biedrībai “Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība” 10 dienu laikā pēc
pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma
apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Cīņas klubs Ludza” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 16.11.2018. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2018/3118-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Latvijas Džudo sveiciens dzimšanas dienā!”
organizēšanai EUR 150.00 apmērā, kas tiek rīkots sakarā ar Latvijas Džudo federācijas 45 gadu
jubileju. Pasākuma norises laiks – pēdējā novembra nedēļa. Pasākuma ietvaros tiks sveikts
Ludzas džudists Artis Bankovskis ar sudraba medaļas iegūšanu. Finansējums paredzēts: balvas –
EUR 30,00, tējas pauze –EUR 40,00, inventārs jauniem džudistiem – EUR 80,00.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz EUR
150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Eleonora
Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Cīņas klubs Ludza” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00
apmērā pasākuma “Latvijas Džudo sveiciens dzimšanas dienā!” organizēšanai.
2. Biedrībai “Cīņas klubs Ludza” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 21.11.2018. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2018/3141-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Adventa pasākuma
organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Plānoti divi pasākumi:
1. 22.11.2018. Adventa darbnīcas Ludzas iedzīvotājiem, kuras ietvaros plānota Adventa
vainagu darināšana. Pasākuma laikā Ludzas katoļu draudzes namā pedagoga vadībā varēs
pagatavot divus Adventa vainagus. Vienu sev, otru Adventa labdarības tirdziņam.
Ienākumi tiks izlietoti Ludzas trūcīgo (daudzbērnu ģimenēm, kuras ir nonākušas grūtībās)
vajadzībām. Finansējums paredzēts kancelejas preču iegādei, izejmateriāli vainagu,
dekoru darināšanai, cienasti tējas galdam.
2. 08.12.2018. Adventa garīguma pasākums rekolekcijas, uz kuru tiek aicināti pilsētas
iedzīvotāji, vecumā no 16 līdz nenoteiktam vecumam, pavadīt laiku saviesīgā atmosfērā,
meditējot attiecīgās tēmas, no Svētajiem Rakstiem par Ziemassvētku jēgu, kā arī mācoties
saņemto atskārsmi integrēt ikdienas dzīvē. Dalībniekiem būs iespēja dalīties par savu
dzīvi, darbu, attiecībām un citām lietām, kas ir viņu dzīves sastāvdaļa. Šāda dalīšanās ir
iespēja iziet no ikdienas grūtību rutīnas, un saskatīt pozitīvo, iedvesmot līdzcilvēku, kā arī
atsperties jaunam dzīves posmam nākotnei. Finansējums paredzēts kancelejas
piederumiem, izdrukas, izdales materiālu sagatavošanai, sveces, cienasts tējas galdam.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz EUR
150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Eleonora
Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā Adventa pasākumu organizēšanai.
2. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei 10 dienu laikā
pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma
apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 21.11.2018. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2018/3142-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ziemassvētku un “Triju
ķēniņu dienas svinības” pasākumu organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Plānoti divi pasākumi:
1. Ziemassvētku pasākums plānots 22.12.2018. vientuļajiem un trūcīgajiem Ludzas
iedzīvotājiem, kura ietvaros plānots garīgs mirklis sirds siltumam, Adventa laika tradīcijas
pie galda un tuvinieku lokā, rokdarbu darbnīcas, paražas, rotaļas. Pasākums ir paredzēts
kā paraugdemonstrējums par to kā pavadīt Kūčas siltā atmosfērā. Finansējums paredzēts
kancelejas preču iegādei rokdarbu darināšanai, cienasti tējas galdam.
2. Draudzes pasākums “Triju Ķēniņu dienas svinības” paredzēts 06.01.2019. gan
daudzbērnu ģimenēm, gan visām pilsētas ģimenēm un bērniem. Pasākuma ietvaros
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plānota spontāna teatrāla bibliodrāma, kurā iesaistās visi klātesošie, spēles, rotaļas, kolāža
Trīs Ķēniņi modernizētā stilā – mana pirmā instalācija, pašu darinātas dāvanas (katram
būs dots materiāls dāvaniņas pagatavošanai, ko pēc tam būs iespēja vai paturēt sev vai
uzdāvināt klātesošajam draugam), neliels uzkodu galds. Finansējums paredzēts pārtikas
produktiem, kanceleja rokdarbiem, nepieciešamās spēles un inventārs spēlēm, dažādi
materiāli teātrim.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Eleonora
Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei
pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā Ziemassvētku un “Triju ķēniņu dienas
svinības” pasākumu organizēšanai.
2. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei 10 dienu laikā
pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma
apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

17.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs

_______

1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā
dzīvesvieta: /dzēsts/, 14.11.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldības būvvaldē saņemti
2018.gada 14.novembrī un reģistrēti ar
Nr.3.5.3/2018/433-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā /vārds,
uzvārds/ piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1068,44 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
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segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas /dzēsts/, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018. gada 14. novembra
atzinumu Nr.3.5.20/2018/111-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta:
/dzēsts/, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā /vārds, uzvārds/
piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai /vārds, uzvārds/ pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves /vārds, uzvārds/ par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”,
kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar
/vārds, uzvārds/ līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada
pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā
atzinuma saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita
līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā
dzīvesvieta: /dzēsts/, 01.11.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2018.gada 1.novembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2018/410S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā
nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas – 683,20 EUR.

28
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas /dzēsts/, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018.gada 7.novembra
atzinumu Nr.3.5.20/2018/108-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018. gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta:
/dzēsts/, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā /vārds, uzvārds/
piederošā nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai /vārds, uzvārds/ pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves /vārds, uzvārds/ par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”,
kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar
/vārds, uzvārds/ līgumu par ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada
pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā
atzinuma saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita
līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā
dzīvesvieta: /dzēsts/ 07.11.2018. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2018.gada 7.novembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2018/421S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā
nekustamā īpašuma /dzēsts/ Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums kanalizācijas sistēmai –
508,71 EUR un pieslēgums ūdensapgādes sistēmai – 369,03 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā,
bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā
EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks
ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka /vārds, uzvārds/ iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 100% apmērā ēkas /dzēsts/, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2018.gada 9.novembra
atzinumu Nr.3.5.20/2018/109-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods: /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta: /dzēsts/ Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai 508,71 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai 369,03 EUR apmērā /vārds, uzvārds/ piederošā nekustamā
īpašuma /dzēsts/ pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai /vārds, uzvārds/ pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves /vārds, uzvārds/ par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”,
kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar
/vārds, uzvārds/ līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un iesniedz
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Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu
izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma
projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada
pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai 1.maija ielā 11,
Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2018.gada 27.augustā saņēma dzīvojamās mājas 1.maija ielā
11, Ludzā pārvaldnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”,
reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu
(pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.8/2018/3054-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
Ludzā, 1.maija ielā 11 avārijas situācijas novēršanai (dūmvadu pārmūrēšana).
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” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mājas renovācijai,
ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu
cilvēku dzīvībai vai veselībai vai ja ie jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojamās mājas renovācijas darbiem – 50% bet ne vairāk kā
EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un 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.
2018.gada 12.novembrī komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi dūmvadu izbūve dzīvojamai
mājai 1.maija ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, kas ir par kopējo summu EUR 4000,05 un
saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 17.3. punktu
komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50%, tas ir EUR 2000,03 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” 17.3.punktu,
un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas 1.maija ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā dūmvadu
pārmūrēšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu no darbu tāmes 50%, tas ir
EUR 2000,03 (divi tūkstoši euro 03 centu) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.§
Par noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un parāda piedziņas
kārtība Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un parāda
piedziņas kārtība Ludzas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
20.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 20 „Grozījumi Ludzas novada domes
2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs, A.Ņukša
A.Ņukša atgādina, ka gada beigās budžeta izpilde tiek analizēta divas reizes mēnesī.
Pēc apmaksātajiem komunālo pakalpojumu rēķiniem redzam, ka nepietiks līdzekļu rēķinu
apmaksai decembrī, tāpēc nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus komunālajiem
pakalpojumiem, t.sk.:
1) izdevumiem par elektroenerģiju 14 080 EUR, t.sk. ielu apgaismojumam pilsētā un
pagastos 7 770 EUR;
2) par ūdeni un kanalizāciju 1 035 EUR;
3) atkritumu izvešanai 1 360 EUR;
4) par apkuri 5 300 EUR.
Līdzekļu nepietiks:
1) ēdināšanas izdevumiem (produktiem) 5 000 EUR;
2) pievienotās vērtības nodokļa nomaksai 329 EUR.
3) banku pakalpojumu apmaksai 350 EUR;
4) līdzfinansējumam uzņēmējiem konkurss “Esi uzņēmējs” 506 EUR;
5) sieviešu handbola komandas treneres atalgojumam 836 EUR;
6) Pildas pirmsskolas izglītības iestādes kurinātājiem piemaksām par nakts darbu
900 EUR;
7) kinoteātra lietus ūdens novadītāju apsildīšanas sistēmai 1 000 EUR.
Budžeta izdevumi tiek samazināti par 20 000 EUR, šie līdzekļi bija plānoti ūdensvadam,
kuri šogad netiks apgūti un samazināti līdzekļi Dienas centra izveides tehniskās dokumentācijas
izstrādei par 11 634 EUR, kuri būs nepieciešami 2019.gadā.
Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai saņemts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums
450 EUR projektam “Bibliotēku darbinieku profesionālās kapacitātes veicināšana”.
Tiek piedāvāts lēmuma projekts ar grozījumiem.
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Uzklausot A.Ņukšas sniegto informāciju, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par
lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2018.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus
Nr.20 „Grozījumi Ludzas novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
21. §
Par dzīvojamās mājas 1.maija ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvojamās mājas īpašniekiem
Ziņo: E.Mekšs
2018.gada 29.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts /vārds, uzvārds/, /vārds,
uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ iesniegums (pašvaldība reģistrēts ar Nr.3-1.1.5/2018/2910-S) par
dzīvojamās mājas /dzēsts/ Ludzas novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta
trešo daļu un /vārds, uzvārds/, /vārds, uzvārds/ un /vārds, uzvārds/ iesniegumu un tam pievienotos
īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus (zemesgrāmatu apliecības kopijas īpašumiem: /dzēsts/
Ludzā), un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā īpašniekiem /vārds, uzvārds/, personas kods
/dzēsts/, /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, un /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, trīs
dzīvokļu dzīvojamo māju ar palīgceltni un piesaistīto zemes gabalu 596 m2 platībā (kadastra
apzīmējums 6801 004 0508) /dzēsts/ Ludzas novadās.
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 apsaimniekošanas speciāliste.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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22.§
Par dzīvokļa īpašuma /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2018.gada 5.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa /dzēsts/ Ludzā,
Ludzas novadā īrnieka, /vārds, uzvārds/ atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 13.novembra lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā, reģistrēšanai
Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par dzīvokļa īpašuma /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2018.gada 23.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa /dzēsts/, Ludzā,
Ludzas novadā īrnieka, /vārds, uzvārds/ atsavināšanas ierosinājums.
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Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2018.gada 13.novembra lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novadā, reģistrēšanai
Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam /dzēsts/, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevs.
24.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā „Ludzas novada
pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmo, otro un trešo daļu, ievērojot Ludzas novada domes 29.12.2009.
nolikuma „Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju
nolikums” 16.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2018.gada
15.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā „Ludzas novada
pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (apstiprināts ar
Ludzas novada domes 29.12.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 35.§), ) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt nolikuma 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Darbinieks saņem piemaksu pie mēnešalgas ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procentu)
apmērā no tam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem aizvieto
prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā
noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.
Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu vai vakanta amata pienākumu
pildīšanu var noteikt ne vairāk kā 2 (diviem) darbiniekiem.
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Ja darbiniekam tiek noteiktas vairākas iepriekšminētās piemaksas, to kopsumma nedrīkst
pārsniegt 30 % (trīsdesmit procentus) no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.”
1.2. Izteikt nolikuma 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Šo noteikumu 12.punktā noteiktās piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā
arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un iestāžu
vadītājiem nosaka pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem –
attiecīgās izglītības iestādes vadītājs, ņemot vērā iestādes atlīdzības fondam piešķirto finanšu
līdzekļu apjomu.”
1.3. Papildināt nolikumu ar 15.¹ un 15.² punktu šādā redakcijā:
“15.¹ Visus jautājumus saistībā ar atlīdzību un darba attiecībām, kas nav atrunāti nolikumā,
regulē Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Darba
likums un citi saistošie normatīvie akti.
15.² Ja nolikuma darbības laikā tiek izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē
nolikuma normas un darbību, piemērojams ar augstāku juridisku spēku normatīvā akta
regulējums.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.

25.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2018.gada 14.novembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par ieguldīto darbu pagasta un novada kultūras tradīciju veidošanā un popularizēšanā
apbalvot Ludzas novada Isnaudas taunas nama folkloras kopu “Isnauda” ar Ludzas novada
domes Atzinības rakstu un balvu EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro).
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2018.gada 14.novembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par godprātīgu, ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpē apbalvot SIA
“Ludzas medicīnas centrs” ārstu internistu /vārds, uzvārds/ (personas kods /dzēsts/) ar Ludzas
novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens simts eiro).
3.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2018.gada 14.novembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
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2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par godprātīgu, ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpē apbalvot SIA
“Ludzas medicīnas centrs” funkcionālās diagnostikas ārsti /vārds, uzvārds/ (personas kods
/dzēsts/) ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens simts eiro).
4.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2018.gada 14.novembra sēdes lēmumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2018.gada 15.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju, godprātīgu darbu un ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā apbalvot
Ludzas novada Sporta skolas handbola nodaļas treneri /vārds, uzvārds/ (personas kods /dzēsts/)
ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un balvu EUR 100,00 (viens simts eiro).
26. §
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
____________________________________________________________________________
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, 2018.gada
14.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2018. gada 15.novembrī ar
Nr.3.1.1.5/2018/3088-S, par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu /vārds, uzvārds/
tiesiskajā valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 68600030093, tika
konstatēts, ka /vārds, uzvārds/ lūdz piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
68600030093 nosaukumu /dzēsts/.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt /vārds, uzvārds/, personas kods /dzēsts/, tiesiskajā valdījumā esošam nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 68600030093, kas sastāv no zemes vienības 5,81 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600030093, nosaukumu /dzēsts/.

27.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmumā
(protokols Nr.12, 29.§) “Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”
Ziņo: A.Meikšāns; E.Mekšs, A.Gendele, J.Kušča, A.Isakovičs,
J.Atstupens, V.Maslovskis

37
2017.gada 27.jūlijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”
(protokols Nr.12, 29.§), saskaņā ar kuru tika nolemts uzdots sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sagatavot un iesniegt projektu “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ludzas pilētā” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas
iespējas" aktivitātes ietvaros. Nolemts nodrošināt Ludzas novada domes ieguldījumu projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilētā” attiecināmo izmaksu segšanai
760 179 EUR apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē un saņemto finansējumu ieguldīt
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ietvaros sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” plāno veikt jaunu notekūdens
savākšanas tīklu izbūvi Krāslavas, Strādnieku šķērsielā, Kuļņeva, Klusā, Kalna, Makašānu,
Lejas, Zvirgzdenes, L.Paegles, Ziedu, Pureņu, J.Soikāna, P.Miglinīka, Stroda, Puškina,
L.Ezerkrasta, Tālavijas, Lauku šķ., Niedru, Pļavu, Zaļā, Dunakļu, Latgales ielās. Kopējais
pašteces kanalizācijas tīklu garums aptuveni 10 821.5m; astoņu jaunu kanalizācijas sūkņu staciju
būvniecību ar jaudu 5 - 10 l/s notekūdeņu pārsūknēšanai uz esošo notekūdens savākšanas
sistēmu; jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2766 m garumā, lai novadītu
notekūdeņus no jaunajām kanalizācijas sūkņu stacijām uz esošo notekūdens savākšanas sistēmu.
Plānots pieslēgt 740 jaunus patērētājus kanalizācijas tīkliem.
2017.gada 19.decembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” parakstīja vienošanās par Eiropas Savienības fonda
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”, Nr. 5.3.1.0/17/I/011,
īstenošanu. Projekts tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir
3 275 712 EUR, no tām attiecināmās izmaksas – 2 707 200 EUR, neattiecināmās izmaksas – 568
512 EUR (PVN nodoklis). No projekta attiecināmajām izmaksām (2 707 200 EUR) Eiropas
savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 1 947 021 EUR un Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējums – 760 179 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2018.gada 31.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2,
25.§) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS””, Ludzas
novada dome ieguldīja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitālā naudas līdzekļus 75 015 EUR apmērā Eiropas savienības Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” īstenošanai (būvprojekta izstrādei, ko
izstrādāja SIA “Ekolat”).
Ņemot vērā, ka augstākminētais projekts ir paredzēts tikai kanalizācijas tīklu būvniecībai,
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kopā ar Ludzas novada
pašvaldību nolēma, ka posmos kur ir plānoti kanalizācijas tīkli, bet nav ūdensapgādes tīklu,
paredzēt ūdensapgādes tīklu būvniecību. Kopējais ūdensapgādes tīklu garums aptuveni 6667.5 m.
Ir izstrādāts un akceptēts Būvprojekts „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas
pilsētā”. Ūdensapgādes tīklu būvniecība un atjaunošana plānota: Tālavijas ielas posmos,
Krāslavas šķērsielā, Krāslavas, Kuļņeva, L.Ezekrasta, Kalna, Makašānu, Lejas, Zvirgzdenes,
Latgales ielas posmā, Blaumaņa un Skolas ielas posmos un L.Paegles ielas posmos.
Pēc iepirkumu rezultātiem, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” (5.3.1.0/17/I/011) un projekta
plānotās aktivitātes „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas pilsētā” kopējās
izmaksas ir 4 488 575.41 EUR, kur:
1) kanalizācijas tīklu būvniecība – 3 395 942.93 EUR;
2) Ūdensapgādes tīklu būvniecība – 910 432.48 EUR;
3) Kanalizācijas tīklu projektēšana – 75 015,00 EUR;
4) Kanalizācijas tīklu būvprojekta autoruzraudzība – 7500.00 EUR;
5) Ūdensapgādes tīklu projektēšana – 9995.00 EUR;
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6) Ūdensapgādes tīklu būvprojekta autoruzraudzība – 3000.00 EUR;
7) Inženiertehniskā projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā”
uzraudzība – 74 000.00 EUR;
8) Inženiertehniskā projekta ”Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas
pilsētā” uzraudzība – 12 690.00 EUR.
Pamatojoties uz augstāk minēto:
1. Eiropas savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzas pilsētā” kopējās izmaksas ir 3 552 457.93 EUR bez PVN, kur
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 1 947 021 EUR un Ludzas
novada domes līdzfinansējums 1 530 421.93 EUR;
2. Projekta aktivitātes „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas
pilsētā’” – kopējās izmaksas ir 936 117.48 EUR bez PVN, kur Ludzas novada domes
līdzfinansējums ir 100% apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka
“Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības … ieguldīt savus
līdzekļus kapitālsabiedrībās”, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka “Pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas … organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana,
novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds”, 15.panta
ceturto daļu, kura nosaka, ka “No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai”, Ministru kabineta 2016.gada
21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – 6 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izteikt Ludzas novada domes 2017.gada 27.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.12, 29.§)
“Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā” īstenošanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu” lemjošo daļu šādā redakcijā:
“1. Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sagatavot
un iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzas pilsētā” pieteikuma grozījumus, paredzot papildināt projektu ar aktivitāti
”Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas pilsētā”.
2. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” realizācijai
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošināt ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma piesaistīšanu 1 947 021,00 EUR (viens miljons deviņi simti četrdesmit
septiņi tūkstoši divdesmit viens eiro, 00 centi) apmērā.
3. Nodrošināt Ludzas novada domes ieguldījumu attiecināmo izmaksu segšanai
1 530 421.93 EUR EUR (viens miljons pieci simti trīsdesmit tūkstoši četri simti divdesmit viens
eiro, 93 centi) apmērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ludzas pilsētā” realizācijai.
4. Nodrošināt Ludzas novada domes ieguldījumu kopējo izmaksu segšanai 936 117.48
EUR (deviņi simti trīsdesmit seši tūkstoši viens simts septiņpadsmit eiro, 48 centi) apmērā
projekta papildus aktivitātes „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana Ludzas pilsētā”
realizācijai.
5. Ludzas novada domei projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas
pilsētā” līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2 466 539.41 EUR (divi
miljoni četri simti sešdesmit seši tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi eiro, 41 cents) apjomā
nodrošināt aizņēmuma veidā ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
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6. Finansējumu 2 466 539.41 EUR (divi miljoni četri simti sešdesmit seši tūkstoši pieci
simti trīsdesmit deviņi eiro, 41 cents) apmērā ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitāla palielināšanas procedūras ietvaros.
7. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā” ieviešanai
nepieciešamo finansējumu 926 847.68 EUR (deviņi simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti
četrdesmit septiņi eiro, 68 centi) apmērā PVN izmaksu segšanai nodrošināt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.”

28.§
Par atteikumu atvērt azartspēļu organizēšanas vietu Stacijas ielā 30, Ludzā
Ziņo: K.Nikolajeva; E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā (turpmāk - Pašvaldībā) 2018.gada 3.jūlijā ir saņemts
(pašvaldībā reģistrēts ar reģ. Nr.3.1.1.4/2018/1717-S) SIA “LVBet” (reģistrācijas
Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010, turpmāk - Iesniedzējs)
iesniegums par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai
Stacijas ielā 30, Ludzā, telpās ar kadastra apzīmējumu 6801 304 0004.
Ludzas novada pašvaldībā 2018.gada 31.jūlijā no SIA “LVBet” pa e-pastu tika saņemta
nekustamā īpašuma Stacijas ielā 30, Ludzā zemesgrāmatas apliecības kopija un telpu grupas ar
kadastra apzīmējumu 6801 004 0028 005 shematiskais plāns un telefonisku paskaidrojumu par
to, ka SIA “LVBet” vēlas saņemt no pašvaldības atļauju spēļu zāles un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0028 005.
Izskatot iesniegtos dokumentus un paskaidrojumus, pašvaldība konstatēja, ka saskaņā ar
informāciju no valsts kadastra un zemesgrāmatu datu bāzes telpu grupa ar kadastra apzīmējumu
6801 004 0028 005, kurā SIA “LVBet” lūdza izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanai, nav
ierakstīta zemesgrāmatā.
2018.gada 9.augustā Ludzas novada pašvaldība nosūtīja SIA “LVBet” vēstuli
(pašvaldības reģ.Nr.3.1.1.4/2018/1608-N), kurā tika norādīts, ka telpas, kurās ir iecere organizēt
azartspēles, nav ierakstīta zemesgrāmatā.
2018.gada 26.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts SIA “LVBet” iesniegums
(reģistrēts ar Nr.3.1.1.4/2018/2881-S), kuram tika pievienota Zemesgrāmatas nodalījuma
noraksta izdruka, kas apliecināja, ka bāzes telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0028
005 2018.gada 4.septembrī tika ierakstīta zemesgrāmatā.
Sakarā ar to, ka 2018.gada 3.jūlija iesniegumā SIA “LVBet” kā azartspēļu organizēšanas
vietu norādīja un īpašnieka rakstveida piekrišanu iesniedza attiecībā uz būvi ar kadastra
apzīmējumu 6801 304 0004, Ludzas novada pašvaldība 2018.gada 6.novembrī nosūtīja SIA
“LVBet” vēstuli ar lūgumu rakstiski precizēt savu sākotnējo iesniegumu, konkrēti norādot kurās
telpās ir nodoms organizēt azartspēļu vietu un iesniegt Azartspēļu likuma 42.panta pirmās daļas
2.apakšpunktā noteiktos dokumentus attiecībās uz konkrētām telpām.
2018.gada 20.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika iesniegts precizētais iesniegums
un 06.11.2018. nodomu protokols par nomas līguma noslēgšanu attiecībā uz telpām, kurās SIA
“LVBet” lūdz izsniegt atļauju atvērt azartspēļu organizēšanas vietu, tas ir, totalizatora vai derību
likmju pieņemšanas vietu, bingo zāli un spēļu zāli Stacijas ielā 30, Ludzā, telpās ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0028 005 (turpmāk – Telpas).
Izvērtējot saņemto iesniegumu un vēlāk iesniegto papildus informāciju, tiek konstatēts:
1) Iesniedzējam atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma prasībām ir izsniegta Latvijas
Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas licence Nr.A-69
azartspēļu organizēšanai (azartspēļu nosaukums: Spēļu automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles,
bingo, rulete, totalizators, derības un veiksmes spēle pa tālruni).
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2) Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000071659 reģistrēts nekustamais
īpašums Stacijas ielā 30, Ludzā, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr.6801 004 0028 2286
kv.m. platībā. Īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas uz /vārds, uzvārds/, p.k. /dzēsts/, vārda.
3) Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.55 reģistrēts nekustamais īpašums
Stacijas ielā 30, Ludza, kadastra numurs 6801 504 0006, kura sastāvā atrodas būve ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0028 005. Īpašuma tiesības uz būvi ar kadastra apzīmējumu 6801 004
0028 005 nostiprinātas uz SIA “LUDZAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS” (Reģ.Nr.42403018084)
2018.gada 4.septembrī.
4) 2018.gada 1.martā /vārds, uzvārds/ ir noslēgusi nomas līgumu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS” par zemes gabala, kas atrodas
Ludzā, Stacijas ielā 30 (kadastra Nr. 6801 004 0028) 2286 kv.m. platībā, nomu. Zemes nomas
līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.
5) Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LUDZAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS” 2018.gada
6.novembrī sniegusi piekrišanu azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Stacijas ielā 30, Ludzā
(būvē ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0028 005).
6) Iesniedzējs 2018.gada 6.novembrī noslēdzis nodomu protokolu Nr. ND033 (turpmāk –
Protokols) par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “LUDZAS TIRDZNIECĪBAS CENTRS”
(reģistrācijas Nr. 42403018084, juridiskā adrese: Stacijas iela 30, Ludza, turpmāk - Iznomātājs).
Iesniedzējs un Iznomātājs Protokolā vienojas, ka Iznomātājs noslēgs nomas līgumu ar Iesniedzēju
par telpu pieņemšanu nomas lietošanā, kopējā lietojamā un apmaksājamā platība ir 205 m2.
7) Protokolā Iznomātājs dod piekrišanu spēļu zāles atvēršanai Telpās.
8) Iesniedzēja iesniegums, lai saņemtu atļauju atvērt spēļu zāli un derību likmju
pieņemšanas vietu Telpās, iesniegts atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmajai
daļai.
Izvērtējot faktisko apstākļu kopumu kopsakarībā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu,
Ludzas novada domes (turpmāk tekstā – Domes) ieskatā iesniegums ar lūgumu atļaut
Iesniedzējam atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās
azartspēles Telpās, ir noraidāms, ņemot vērā turpmāk minēto.
Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk tekstā – Likums) 42.panta otrā daļa nosaka, ka
saņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu, pašvaldība izvērtē iesniegumā minētās
azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem. Ja
iesniegumā norādīta vieta, uz kuru attiecas vismaz viens no šā likuma 41.panta otrajā daļā
noteiktajiem ierobežojumiem, pašvaldība atsaka atļaujas izsniegšanu.
Likuma 41.panta otrā daļa nosaka, ka azartspēles nav atļauts organizēt:
1) valsts iestādēs;
2) baznīcās un kulta celtnēs;
3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;
4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;
5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un
derības;
6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;
7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām
norobežotās telpās ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;
8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības;
9) dienesta viesnīcās;
10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu
organizēšanas vietu.
Izvērtējot vietu – Stacijas iela 30, Ludza, Ludzas novads, kur SIA „LVBet” vēlas atvērt
spēļu zāli, konstatējams, ka uz to neattiecas Likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.
Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā ir noteiktas vietas, kurās nav atļauts
organizēt azartspēles. Vienlaikus Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešajā daļā noteikts, ja
azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie
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ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome,
izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu. No tiesiskā regulējuma ir secināms, ka
likumdevējs ir noteicis konkrētas nozīmes vietas, kurās azartspēles nav organizējamas. Attiecībā
uz šiem gadījumiem likumdevējs pats jau ir izdarījis apsvērumus azartspēļu organizēšanas
attaisnojumam. Tomēr Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrā daļa azartspēļu rīkošanas
aizlieguma gadījumus nenoteic izsmeļoši, jo likumdevējs ir noteicis pašvaldību tiesības atteikt
atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai arī citos likumā tieši neparedzētos gadījumos (sk.
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada
18.jūnija spriedums Nr.A42545506). Tādēļ apstākļu noskaidrošana un novērtēšana, proti, vai
azartspēļu organizēšana konkrētā vietā rada būtisku valsts vai attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju aizskārumu, ir jāveic iestādei, konkrētajā gadījumā – Domei.
No Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešās daļas secināms, ka pašvaldībai sabiedrības
intereses jāvērtē, vērtējot konkrētu spēļu zāles vai derību likmju pieņemšanas atrašanās vietu. Kā
secināms no Azartspēļu un izložu likuma 37.panta, likumdevējs kā riska faktorus ir paredzējis
sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu azartspēļu organizācijas vietās un iespēju iegūt
atkarību no azartspēlēm. Administratīvā apgabaltiesa 13.04.2011. lietā Nr. A42556606 ir
norādījusi, ka vispārzināms ir fakts, ka aizraušanās ar azartspēlēm var radīt personas psiholoģisku
atkarību, kas tiek atzīta par slimību. Azartspēļu atkarība rada sekas ne tikai attiecībā uz konkrēto
personu, bet arī uz pārējiem sabiedrības locekļiem, it īpaši – atkarīgās personas tuviniekiem.
Atkarība no azartspēlēm ir uzskatāma par būtisku mūsdienu sabiedrības problēmu, kam
tiek pievērsta liela uzmanība un arvien vairāk pūles tiek veltītas tās izskaušanai (sk. Latvijas
Republikas Augstākās tiesa Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 17.jūnija
spriedums lietā Nr.A42546107). Izskatāmajā gadījumā ir ņemams vērā Administratīvā procesa
likumā minētais samērīguma princips, kas nosaka, ka labums, ko sabiedrība iegūst no
ierobežojumiem, kas uzlikti adresātam, ir jābūt lielākiem nekā viņa tiesību un tiesisko interešu
ierobežojumam. Būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami
tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.
Tādēļ, izvērtējot interešu aizskārumu, pašvaldībai jāizvērtē azartspēļu organizēšanas
vietai līdzās un tuvākajā apkārtnē esošo ēku funkcionālo pielietojumu un sabiedriskas nozīmes
objektu izvietojumu attiecīgajā apkārtnē. Konkrētajā gadījumā kā viens no iespējamajiem
iedzīvotāju interešu aizskārumiem ir spēļu zāles atrašanās netālu no izglītības un kultūras
iestādēm.
Lai gan spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietu nav paredzēts ierīkot tieši
izglītības iestādes vai kultūras iestādes telpās, tomēr vērā ņemams ir apstāklis, ka Iesniedzējs
vēlas atvērt spēļu zāli un derību likmju pieņemšanas vietu ir koncentrētas dažādas tirdzniecības
un pakalpojumu sniegšanas vietas, tai skaitā pārtika veikali. Norādītās Telpas atrodas netālu no
Ludzas tautas nama, precīzāk (Stacijas iela 41, Ludza, atrodas aptuveni 100 metru attālumā), kas
ir vienas minūtes gājiena attālumā no Telpām), Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas (Stacijas iela
41, Ludza, atrodas aptuveni 100 metru attālumā, kas ir vienas minūtes gājiena attālumā no
Telpām), Ludzas Mūzikas pamatskolas (Stacijas iela 45, Ludza, atrodas aptuveni 200 metru
attālumā), kas ir 2 minūšu gājiena attālumā no Telpām, kā arī Ludzas novada Bērnu un jauniešu
centram (Tirgus ielā 22, Ludzā, atrodas aptuveni 400 metru attālumā).
Šo izglītības un kultūras iestāžu tuvums varētu atstāt negatīvu ietekmi uz pašvaldības
iedzīvotāju, nepilngadīgām un izglītojamām personām un radīt vēlmi pamēģināt spēļu zāles un
derību likmju pieņemšanas vietas piedāvājumu.
Konkrētajā vietā ikdienā ir vērojama samērā liela sabiedriskā aktivitāte un intensīvāka
garāmgājēju plūsma un atverot šajā vietā spēļu zāli var pieaugt tādu spēļu zālē nokļuvušo personu
skaits, kurām tur nemaz nav bijis nolūka doties, kā arī tas var kalpot kā pamudinājums uz
pārmērīgiem izdevumiem saistībā ar spēļu zāli. Iedzīvotājiem to gūtie ienākumi primāri ir
izmantojami savu un ģimenes pamatvajadzību apmierināšanai, nevis tērējot tos spēļu zālē.
Ludzas novadā tas ir īpaši nozīmīgi ņemot vērā samērā zemo iedzīvotāju ienākumu līmeni.
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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu pašvaldības
viens no galvenajiem uzdevumiem jeb autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību
un radīt labvēlīgu vidi tās attīstībai, kā arī rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršana papildus jau esošajam
azartspēļu klāstam (spēļu zāles jau atrodas Latgales ielā 91, Ludzā un "Bērziņi-S", Cirmas
pagastā, Ludzas novadā) un blakus esošās iestādēm Ludzas tautas namam, Ludzas Mūzikas
pamatskolai, Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centram
varētu veicināt izglītojamo personu interesi par spēļu zāli un derību likmēm, kas ir pretrunā ar
izglītības un kultūras iestādes piedāvātajām vērtībām. Tā kā vietējā pašvaldība objektīvi vislabāk
pārzina attiecīgās administratīvās teritorijas apstākļus un atbilstoši tiem spēj novērtēt attiecīgās
darbības riskus, kompetence izšķirt jautājumu, kuros gadījumos šis komercdarbības veids ir
atļaujams konkrētā vietā un kuros nav, ir nodota tieši pašvaldībām (sk. Latvijas Republikas
Augstākās tiesa Senāta Administratīvo lietu departamenta 2010.gada 17.jūnija spriedums lietā
Nr.A42546107). Jāņem vērā, ka pašvaldības pienākums ir pēc iespējas novērst azartspēļu
iespējamo negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju tiesībām un interešu aizskārumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un
Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmo, otro, trešo daļu, izvērtējot azartspēļu organizēšanas
vietas - Telpu atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktajiem
ierobežojumiem, konstatējot, ka spēļu zāles un derību likmju organizēšana Telpās varētu radīt
Ludzas pilsētas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, ņemot vērā augstāk
minēto, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LVBet” izsniegt atļauju azartspēļu
organizēšanas vietas (totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas, bingo zāles un spēļu
zāles) atvēršanai Ludzā, Stacijas ielā 30.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta
pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēdi slēdz plkst. 15.05.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 22.novembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2018.gada 22.novembrī.

I.Vonda
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2018.gada 22.novembra sēdes
protokola Nr.16, 13.§
Parādnieku saraksts
Parādnieka
Personas kods
vārds, uzvārds
Blaumaņa iela /dzēsts/
/dzēsts/
19-6, Ludza
Adrese

Blaumaņa iela /dzēsts/
19-20, Ludza

/dzēsts/

Norakstīšanas
pamats
mirusi
26.09.2018.

Pakalpojuma Parāda summa
veids
(EUR)
apkure
328,75

mirusi
16.10.2018.

apkure

151,32

Kopā:

480,07

Juriskonsulte T.Binovska
1. pielikums
2018.gada 22.novembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.16, 14.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojuma un apsaimniekošanas maksas aprēķins par
2018.gada oktobra mēnesi
Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

Tālavijas ielā 54 dz.2
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Tālavijas ielā 134 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Raiņa ielā 59 dz.7
Latgales ielā 51 dz.29
Raiņa ielā 59 dz.3
Raiņa ielā 59 dz. 2

35.45
40.16
39.69
43.96
28.85
28.30
53.96
39.69
28.68

2
2
2
2
2
2
2
2
2

16.66
10.12
9.99
19.42
7.27
7.13
24.47
9.99
7.22

10. Kr.Barona ielā 12 dz.4

41.91

2

21.03

11. Latgales ielā 143 dz.3

26.55

1

10.95

12. Tālavijas iela 54 dz. 1

28.54

1

13.41

10.11.2017.26.10.2018.
22.01.2018.

13. Raiņa ielā 59 dz.5

19.37

1

4.88

01.10.2018.

14. 18.novembra ielā 25 dz.56

54.10

2

25.34

0.92

15. Blaumaņa ielā 23A dz. 37

66.72

3

38.34

0.78

226.22

2.97

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adrese

Kopā:

Apgaismojums
EUR

0.87

0.40

Brīvs
no - līdz
03.03.2015.
25.02.2016.
08.01.2016.
06.10.2016.
01.12.2016.
01.06.2017.
01.06.2017.
20.04.2017.
15.01.2018.
20.03.2018.

08.10.2018.01.11.2018.
18.09.2018.30.10.2018.
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apkures izdevumi par 2018.gada oktobra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Adrese
Latgales ielā 51 dz.29
Blaumaņa ielā 23A dz. 37
18.novembra ielā 25 dz.56
Kopā:

Aprēķināts
EUR
25.48
38.25
28.87
92.60

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Brīvs
no-līdz
01.06.2017.
18.09.2018.-30.10.2018.
08.10.2018.–01.11.2018.

A.Poikāne

