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

2019.gada 31.oktobrī

Protokols Nr. 16

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča (sēdē piedalās līdz plkst. 14.23), Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
(sēdē piedalās no plkst. 14.10)
Sēdē nepiedalās: Edgars Mekšs – komandējumā; Aivars Meikšāns – komandējumā; Arturs
Isakovičs - darbnespēja
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors; Sarmīte Gutāne, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
- Vjačeslavs Puļčs, “Cīņas klubs Ludza” vadītājs
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 42 jautājumi.
Sēdes vadītājs V.Maslovskis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 6 jautājumiem:
1. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu.
2. Par zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
3. Par nekustamā īpašuma - “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, izsoles
protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
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5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
6. Par nekustamā īpašuma, vienības 0,0802 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010496, pēc adreses Lejas iela 31, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, 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 43., 44., 45., 46., 47., 48. un 49.punktu.
Darba kārtība:
1. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
3. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamai zemei līdzvērtīgu zemi Ozolu ielā 7,
Ludza, Ludzas novads.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam.
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
7. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
8. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
9. Par Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi
Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”” precizēšanu.
10. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”” apstiprināšanu.
11. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizāciju.
12. Par Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
13. Par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.
14. Par Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par
materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm,
aizbildņiem un aizgādņiem” precizēšanu.
15. Par Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu.
16. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Cīņas klubs Ludza” sporta cīņas
Judo trenera algai.
17. Par materiālās palīdzības piešķiršanu.
18. Par debitoru parādu norakstīšanu.
19. Par debitoru parāda norakstīšanu.
20. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu.
21. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, siltuma zudumu
ūdens cirkulācijas iekšējos tīklos, ūdens patēriņa starpības un karstā ūdens korekcijas izdevumu
apmaksu.
22. Par piedalīšanos biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursā.
23. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
24. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
25. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā.
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26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
29. Par nekustamā īpašuma, vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010282, pēc adreses Astras iela 9, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
30. Par zemes vienības Latgales ielā 207A, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra apzīmējums
68010058054) 4139 m2 platībā nodošanu atsavināšanai.
31. Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Papardes iela 5, Ludza, Ludzas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Raiņa ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.40, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.60, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
35. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
37. Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, “Kaimiņi”, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu.
38. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu.
39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Krāslavas iela 11, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
41. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
42. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
43. Par konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2019” nolikuma apstiprināšanu.
44. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu.
45. Par zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.
46. Par nekustamā īpašuma - “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, izsoles
protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
47. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
48. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
49. Par nekustamā īpašuma, vienības 0,0802 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010496, pēc adreses Lejas iela 31, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.

1.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Maslovskis
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1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68500040276, kura sastāvā zemes vienība
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040276, īpašuma nosaukumu „Āboliņi”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, valdījumā
esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68500020023, kura sastāvā zemes vienība
2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020218, īpašuma nosaukumu „Jaunzeltiņi”,
Cirmas pag., Ludzas nov..

2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu
Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68580060156, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060156 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020532 Isnaudas pag., Ludzas
nov. un jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68580060156, piešķirt īpašuma nosaukuma „Ežmaļi”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060156 no nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 68580020532 Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580060156, piešķirt īpašuma nosaukumu „Ežmaļi”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>., 07.10.2019.
iesniegumu, reģ. 07.10.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2939-S, par zemes vienības 7,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500020182 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
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68500030228 „Apiņi”, Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68500020182, „Jaunās priedītes”, Cirmas pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 7,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500020182 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500030228 „Apiņi”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500020182, piešķirt īpašuma nosaukumu „Jaunās priedītes”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>., 18.10.2019.
iesniegumu, reģ. 18.10.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/3089-S, par zemes vienības 9,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68880040333 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68880040092 „Krūmiņi”, Pureņu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68880040333, „Upesmala”, Pureņu pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods> ,atdala zemes vienību 9,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040333 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68880040092 „Krūmiņi”, Pureņu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68880040333, piešķirt īpašuma nosaukumu „Upesmala”, Pureņu pag.,
Ludzas nov..
3.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamai zemei līdzvērtīgu zemi Ozolu ielā 7,
Ludza, Ludzas novads
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2019.gada 7.oktobra
iesniegumu, reģ. 07.10.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2937-S, par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu uz mantojamo zemi Ludzas pilsētā, Odu ielā 41 un Odu ielā 42 (tagadējā adrese
Odu ielā 23, Ludza, Ludzas nov.) platībā 932 kv.m, no tās apmaiņai līdzvērtīgu zemi 1031
kv.m platībā Ozolu ielā 7, Ludza, Ludzas nov., Ludzas novada dome konstatēja, ka:
saskaņā ar 1939.gada 24.aprīļa Zemesgrāmatu aktu ar Nr.7491 nekustamais īpašums
Ludzas pilsētā Odu ielā 41 un Odu ielā 42 uz 1940.gada 21.jūliju piederēja <Vārds Uzvārds>,
kopplatībā 932 kv.m.
<Vārds Uzvārds> miris 1988.gada 12.novembrī.
Bijušā zemes īpašnieka meita <Vārds Uzvārds> mirusi 1980.gada 20.augustā.
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Zemes pieprasītāja <Vārds Uzvārds> ir bijušā zemes īpašnieka mazmeita – lejupējā
pirmās šķiras likumiskā mantiniece.
Saskaņā ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1993.gada 6.aprīļa lēmumu Nr.25 „Par
zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” tika piešķirts lietošanā un atzītas īpašuma tiesības <Vārds
Uzvārds> uz mantojamo zemi 932 kv.m platības Odu ielā 23, Ludza, iedalot apmaiņai kā
līdzvērtīgu zemi Runtortā.
Mantojamai zemei līdzvērtīga zeme 1031 kv.m platībā Ozolu ielā 7, Ludza, Ludzas nov.
nav apbūvēta.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 9. un 12.punktiem, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, īpašuma tiesības uz mantojamai zemei
līdzvērtīgu zemi 1031 kv.m platībā Ozolu ielā 7, Ludza, Ludzas nov, saskaņā ar zemes gabala
robežu plānu mērogā 1:500. Zemes vienības kadastra apzīmējums 68010070050 (īpašuma
kadastra numurs 68010070050).
2. Uzmērītās zemes vienības platības nesaiste ar pienākošos mantojamās zemes vienības
platību ir pieļaujamās robežās.
3. Apstiprināt zemes vienības Ozolu ielā 7, Ludza, Ludzas nov. apgrūtinājumu:
pierobeža – 0,1031 ha.
4. Zemes lietotāja darbību ierobežo Ludzas novada perspektīvās attīstības teritorijas
plānojums un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.
4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs
42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, Ludzas novada
pašvaldībā 2019.gada 8.oktobrī reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.8/2019/2946-S ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu Cirmas pagasta nekustamā īpašuma “Līdumi” (kadastra
numurs 68500020178) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68500020178, 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: 2019-10-07 17:09:07 EET.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68500020178 platībā 9,4 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes
vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt
piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2019.gada 15.jūlija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts Būvvaldē ar Nr.3.5.3/2019/59-N).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu,

7
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punkta 16.1.apakspunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 29.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Līdumi”, Cirmas pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68500020178)
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500020178 sadalei divās zemes
vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai
(pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 0,9 ha un ar kadastra apzīmējumu
68500020435 saglabāt spēkā esošo adresi “Līdumi”, Voverova, Cirmas pag., Ludzas nov., kā
arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 8,5 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68500020434 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rēzeknes
reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās tiesas
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs
40003783960, juridiskā adrese Eduarda Smiļģa iela 2A, Rīga, LV-1048, iesniegto zemes
ierīcības projektu Ludzas novada, Nirzas pagastā nekustamā īpašuma „Kaļņeņi” (nekustamā
īpašuma kadastra numurs 6878 005 0087) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0090, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projektu izstrādājusi sertificēts zemes ierīkotājs Kristīne Munda,
sertifikāts Nr. AA000000061, derīgs līdz 06.12.2020.
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums 01.10.2019., plkst. 12:28:45 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes
2019.gada 13.maija zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem (reģ. Nr.3.5.3/2019/28-N).
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0090, izveidojot divas zemes vienības, atbilstoši iesniegtajam
grafiskajam pielikumam.
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, VSIA
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, AS “Sadales tīkls” un VAS “Latvijas Valsts
ceļi”.
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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
2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kaļņeņi” (kadastra numurs 6878 005 0087), Nirzas
pagastā, Ludzas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0090 zemes
ierīcības projektu, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. Projektēto zemes vienību Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6878 005 0425) ar
aptuveno platību 2,3 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu, saglabāt nekustamā
īpašuma „Kaļņeņi”, Nirzas pagasts, Ludzas novads (nekustamā īpašuma kadastra numurs 6878
005 0087) sastāvā.
3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 (plānotais kadastra apzīmējums 6878 005 0425) ar
aptuveno platību 2,3 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
3.1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 (plānotais kadastra apzīmējums 6878 005 0426) ar
aptuveno platību 0,7 ha, saskaņā ar zemes ierīcības projekta grafisko daļu:
4.1. Izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Kaļņeņu Masts”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads;
4.2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1201 – ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve.
5. 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.
6. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
8. 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.
9. 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.

5.§
Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Maslovskis
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Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 22.10.2019.
iesniegumu, reģ. 22.10.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/3116-S, par īpašuma nosaukuma maiņu
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68800010403, kura sastāvā divas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68800010404 un 68800010616, no īpašuma nosaukuma “Grabeževi”,
Ņukšu pag., Ludzas nov. uz īpašuma nosaukumu “Veiksme”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un par
īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68805010017, kura
sastāvā četras būves ar kadastra apzīmējumiem 68800010403001, 68800010403002,
68800010403003 un 68800010403004, no īpašuma nosaukuma “Grabeževi”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. uz īpašuma nosaukumu “Veiksme”, Ņukšu pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> piederošam nekustamam īpašumam ar
kadastra numuru 68800010403, kura sastāvā divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68800010404 un 68800010616, īpašuma nosaukumu no “Grabeževi”, Ņukšu pag., Ludzas nov.
uz īpašuma nosaukumu “Veiksme”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Mainīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, piederošam nekustamam īpašumam ar
kadastra numuru 68805010017, kura sastāvā četras būves ar kadastra apzīmējumiem
68800010403001, 68800010403002, 68800010403003 un 68800010403004, īpašuma
nosaukumu no “Grabeževi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. uz īpašuma nosaukumu “Veiksme”,
Ņukšu pag., Ludzas nov..

6.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2019.gada
21.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 21.oktobrī ar
Nr.3.1.1.5/2019/3095-S, par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu <Vārds Uzvārds>
tiesiskajā valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 004 0084, tika
konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru
6892 004 0084 nosaukumu „Losani”.
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 2019.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 004 0084, kas sastāv no
zemes vienības 10,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920040084, nosaukumu „Losani”,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads.

7.§
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Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam
piekrītošās zemes platības noteikšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AMETRS”, reģistrācijas numurs
42403021417, juridiskā adrese Krasta iela 6, Kubuli, Kubulu pag., Balvu nov., LV-4566,
2019.gada 3.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 3.oktobrī
ar Nr.3.1.1.5/2019/2913-S, tika konstatēts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMETRS”
lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekrītošās zemes platību plānotai
(projektētai) zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0045 8006, kura atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0045, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 008
0045 daļa 158,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0045 8006 atrodas rūpniecības
apbūves teritorija (R1) un noteikumu 8.pielikums „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
funkcionālajās zonās” paredz noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 008
0045 daļai ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0045 8006 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu 0401 (derīgo izrakteņu ieguves teritorijas).
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 9.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes
vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas
mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai
nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un
zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.
Saskaņā ar 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” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienības daļām nosaka
lietošanas mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē kadastra informācijas sistēmā.
Saskaņā ar 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” 7.punktu zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas
mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais
lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus
maina arī zemes vienībai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.
apakšpunktu, lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, nepieciešams
valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.2024.gadam, 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” 3.punktu, 7.punktu un 16.punktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.1. apakšpunktu un 23.1.2. apakšpunktu, Latvijas
Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” 4.pantu, 5.pantu, 65.panta pirmo daļu,
66.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, 70.pantu un 79.pantu, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 47.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
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Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 008 0045, Briģu pagasts, Ludzas
novads izveidojamai zemes vienības daļai 158,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 008
0045 8006 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0401 (derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas), saskaņā ar izgatavotiem zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu
plānu projektiem.

8.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: V.Maslovskis
Sakarā ar to, ka ir nepieciešamība no Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
“Kūdraine” ar kadastra numuru 6846 009 0082, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdalīt zemes
vienību 0,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0396 un 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”, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības (reģistrācijas numurs 90000017453)
nekustamā īpašuma “Kūdraine” ar kadastra numuru 6846 009 0082, Briģu pagasts, Ludzas
novads, zemes vienību 0,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0396.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0396
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Ceļmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

9.§
Par Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi
Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”’”
precizēšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 1.8.punktu),
sēdes vadītājs V.Maslovskis aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 2.maija atzinumu Nr.1-18/4237 „Par Ludzas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos
noteikumos Nr.1 „Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Ludzas novadā””:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
1.2. Precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un izteikt to šādā
redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta ceturto daļu, Ministru
kabineta 2017. gada 27.jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā:
“1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles
kārtību, minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai un prasību minimumu
asenizatoram.”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktā jaunajā redakcijā izteiktā 87.punkta ievaddaļas
pirmo teikumu šādā redakcijā:
“87. Noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Ludzas novada administratīvajā teritorijā.”
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“6. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.¹ punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“45¹. Piegādātā ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojuma lietotājs nekustamajā īpašumā,
nosaka pēc tāda komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kuru noplombējis pakalpojuma
sniedzējs. Ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts, piegādātā ūdens daudzumu, ko
nekustamajā īpašumā – patērē pakalpojuma lietotājs, nosaka, ņemot vērā to, ka Ludzas novadā
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam sastāda 10 m³ mēnesī, kā arī informāciju par
personu skaitu, kuras lieto pakalpojumu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Personu skaitu, kuras
lieto ūdenssaimniecības pakalpojumu, nosaka, ņemot vērā nekustamajā īpašumā deklarēto
personu skaitu vai pakalpojuma lietotāja sniegtās ziņas, ja faktisko lietotāju skaits ir lielāks par
deklarēto personu skaitu.””
1.6. Aizstāt saistošo noteikumu jaunajā redakcijā izteiktajā 92.punktā skaitli “1,5” ar
skaitli “10”.
1.7. Precizēt saistošo noteikumu 2. pielikuma 13. punktu, svītrojot vārdus “2018.gada
laikā”.
1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.punktu un izteikt tos šādā redakcijā:
“7. Noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.1 „Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas
novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Ludzas novada domes
2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”” apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
9.punktu un 43.pantu, LR likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.panta,
6.panta otro daļu un LR likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
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mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, LR likuma
„Dzīves vietas deklarēšanas likums” 12.pantu, LR Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra
noteikumu Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīves vietu” 1.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1.Triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.16
„Grozījumi Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
publicēšanu laikrakstā „Ludzas Zeme” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
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.
11.§
Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizāciju
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas
attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 3.punktu,
kurš paredz, ka tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un
teritorijas plānojumu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka,
ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības programmu, 22.panta trešo daļu, kas
nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu,
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka attīstības programmas
rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam; aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un
ievieto sistēmā, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
rīcības plānu un investīciju plānu saskaņā ar pielikumu.
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2. Publicēt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmu 2018.-2024.gadam rīcības
plānu un investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodrošināt Teritorijas plānotājai Jeļenai Lapšovai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu,
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu uz 5 lp..
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 27.novembra
domes sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.21, 17.§).

13.§
Par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu,
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu uz 5 lp..
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 27.novembra
domes sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.21, 14.§).

14.§
Par Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.12
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem” precizēšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 2.oktobra atzinumu Nr.1-18/9294 „Par saistošajiem
noteikumiem”, ņemot vērā Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
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Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu pamatojumu šādā redakcijā:
”Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
15.11.2005. noteikumu Nr.857“Noteikumi par Sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir āŗpusģimenes aprūpē, kā arī pē ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 27., 30., 31. un 31.¹ punktu, Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”
1.2. Izteikt 1.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI”
1.3. Izteikt noteikumu 14.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.1. Pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš sekmīgi mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai
koledžā ir tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem. Pašvaldības pabalsta ikmēneša
izdevumu segšanai apmērs sastāda 65,00 euro, personai ar invaliditāti kopš bērnības 110,00 euro;”
1.4. Izteikt 15.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.1. Pabalsts aizbildnim, kuru par aizbildni ir iecēlusi Ludzas novada bāriņtiesa (līdz
2010.gada 1.septembrim: Ludzas pilsētas bāriņtiesa, Cirmas pagasta bāriņtiesa, Pureņu pagasta
bāriņtiesa, Briģu pagasta bāriņtiesa, Isnaudas pagasta bāriņtiesa, Nirzas pagasta bāriņtiesa,
Rundēnu pagasta bāriņtiesa, Pildas pagasta bāriņtiesa, Ņukšu pagasta bāriņtiesa, Istras pagasta
bāriņtiesa) tiek piešķirts 150,00 euro kalendārajā gadā par katru aizbildnībā esošu bērnu, uz
pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma.”
1.5. Izteikt 15.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.2. Pabalsts aizbildnim var tikt piešķirts tikai pēc tam, kad aizbildnis līdz kārtējā gada
1.februārim ir iesniedzis Ludzas bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizbildnības
pārvaldību un bāriņtiesa ir izdevusi apliecinājumu tam, ka norēķins ir iesniegts.”
1.6. Izteikt 16.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.3. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā
veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.”
1.7. Aizstāt saistošo noteikumu nodaļu numurus ar arābu cipariem un precizēt
noteikumu punktu numerāciju.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos 2019.gada
26.septembra saistošos noteikumus Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem” elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.14
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu
Ziņo: J.Kušča; V.Maslovskis
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 1.6.punktu),
sēdes vadītājs V.Maslovskis aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 3.oktobra atzinumu Nr.1-18/9349 „Par saistošajiem
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noteikumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu pamatojumu šādā redakcijā:
”Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu
Nr.550 “Kārtība kādā, aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu ”
1.2. Izteikt noteikumu 2.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.4.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no
krīzes situācijas rašanās, norādot iesniegumā pabalsta apmēru un pievienojot dokumentu, kas
apliecina krīzes situācijas faktu, kopijas (uzrādot oriģinālu).”
1.3. Izteikt noteikumu 2.6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6.5. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai var saņemt tikai tās personas,
kuras nav saņēmušas pabalstu veselības uzlabošanai pamatojoties uz Ludzas novada domes
26.10.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā.”
1.4. Izteikt noteikumu 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.Pabalsta piešķiršanai, palīdzības pieprasītājam ir jāiesniedz šādi dokumenti (pēc
nepieciešamības):
3.1.1. iesniegums;
3.1.2. izziņa no mācību iestādes, ja kāds no ģimenes locekļiem mācās
arodvidusskolā vai augstskolā;
3.1.3. citi ģimenes (personu) ienākumus apliecinoši dokumenti – izziņas par
stipendiju, autoratlīdzību, honorāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu, dividendēm,
dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskas darbības, no kustamās vai
nekustamās mantas nomas u.c.;
3.1.4. konta izdrukas (par pēdējiem trīs mēnešiem, ja sociālās palīdzības
pieprasītājam ir konts);
3.1.5. rēķins vai čeku un kvīšu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu),
kas pierāda izdevumu apmēru (medicīnas iestādēs, rehabilitācijas centros ārstniecības
nolūkā), primārās aprūpes (ģimenes) ārstu ieteikumi par nepieciešamajiem pakalpojumiem;
3.1.6. pasi vai personas apliecību – uzrādīt.”
1.5. Izteikt noteikumu 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2. Personai, kas saņem pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
(turpmāk – klients), ir pienākums noslēgt vienošanos par līdzdarbību ar sociālā dienesta
darbinieku, citas sociālās palīdzības saņemšanas gadījumā – pēc nepieciešamības. Noslēdzot
vienošanos, klients rakstiski apliecina gatavību pildīt līdzdarbības pienākumus.”
1.6. Izteikt noteikumu 1.6.punktu šādā redakcijā:
“1.6. Papildus pašvaldībā ir noteikts, ka persona (ģimene), kuras ienākumu līmenis
sastāda virs 200,00 euro un nepārsniedz 242,00 euro vienai personai mēnesī, atbilst
maznodrošinātās personas (ģimenes) statusam, kurai ir tiesības saņemt tikai Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalstu.”
1.7. Svītrot noteikumu IV.nodaļu.
1.8. Aizstāt nodaļas numuru “V” ar numuru “4”.
1.9. Aizstāt apakšpunkta numuru “5.1.” ar numuru ar “4.1.”
1.10. Aizstāt apakšpunkta numuru “5.2.” ar numuru “4.2.”
1.11. Aizstāt nodaļas numuru “VI” ar numuru “5”.

17
1.12 . Aizstāt apakšpunkta numuru “6.1.” ar numuru “5.1.”
1.13. Aizstāt saistošo noteikumu nodaļu numurus ar arābu cipariem un precizēt
noteikumu punktu numerāciju.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos 2019.gada
26.septembra saistošos noteikumus Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Plkst. 14.10 ierodas domes deputāte Svetlana Rjutkinena.
16.§
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrības “Cīņas klubs Ludza” sporta cīņas
Judo trenera algai
Ziņo: V.Maslovskis; L.Greitāne, A.Gendele, E.Obrumāne, S.Gutāne,
J.Kušča, J.Atstupens,V.Puļčs, S.Jakovļevs, K.Nikolajeva
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem, deputātu viedokļus, sēdes
vadītājs V.Maslovskis aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem (1.punkts izteikts
jaunā redakcijā).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4. un 6.punktu, biedrības “Cīņas klubs Ludza” vadītāja Vjačeslava Puļča 14.10.2019.
iesniegumu, izglītojamo vecāku iesniegumiem, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas 2.vidusskolai pašvaldības finansējumu sporta cīņas trenera algai 4
stundas nedēļā, ar brutto algu 100.00 EUR mēnesī, sākot ar 2019.gada 1.novembri līdz
2019.gada 31.decembrim.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

17.§
Par materiālās palīdzības piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.
2019.gada 30.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>, iesniegums, reģ. Nr.3-1-1.8/2019/2866-S un 2019.gada
17.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds> iesniegums, reģ. Nr.3-11.8/2019/3073-S, par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu alternatīvās apkures ierīkošanai
dzīvoklī. Iesniegumam tika pievienota tāme no SIA “VOLKVINS” par kopējo summu 1084,00
euro.
Veicot <Vārds Uzvārds> situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds > dzīvo
viens, viņš ir pensionārs, saņem vecuma pensiju 304,32 euro. Sakarā ar centralizētās
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siltumapgādes atslēgšanu visā mājā, <Vārds Uzvārds> dzīvoklī ir nepieciešams ierīkot alternatīvo
apkuri. 2019.gada 9.oktobrī veicot <Vārds Uzvārds> dzīves apstākļu apsekošanu, tika konstatēts,
ka apkures sistēma dzīvoklī nav ierīkota<Vārds Uzvārds> paskaidroja, ka viņam ir dēls, kurš
šobrīd ir bezdarbnieks un nespēj viņam sniegt finansiālo atbalstu, bet būtu nepieciešams ierīkot
dūmvadu un nopirkt krāsni <Vārds Uzvārds> tika konstatētas krīzes situācijas pazīmes, viņam
trūkst naudas līdzekļu apkures ierīkošanai dzīvoklī.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.10.2017. Saistošo noteikumu
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 2.3., 2.3.1. un 2.3.3.punktu, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pabalstu krīzes situācijā pensionāram <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>, 500,00 euro apmērā, alternatīvās apkures ierīkošanai dzīvoklī.
1.2. Seguma avots: 10.702., 6254 pabalsti krīzes situācijā naudā.
2.
2019.gada 30.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>, iesniegums, reģ. Nr. 3-1-1.8/2019/2876-S, par pabalsta
krīzes situācijā piešķiršanu alternatīvās apkures ierīkošanai dzīvoklī.
Veicot <Vārds Uzvārds> situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds>,
dzīvoklī <deklarētā adrese>, nedzīvo, bet pēc šīs adreses dzīvo viņas māte <Vārds Uzvārds>,
kura ir persona ar invaliditāti, viņai noteikta II. invaliditātes grupa. <Vārds Uzvārds> dzīvo
viņai piederošajā dzīvojamajā mājā <adrese> (<Vārds Uzvārds> pieder 1/3 dzīvojamās
mājas). 2019.gada 11.oktobrī <Vārds Uzvārds> tika piegādāta Ludzas novada Sociālā dienesta
vēstule Nr. 3.4/2019/519-N ar lūgumu iesniegt tāmi par apkures sistēmas montāžas darbiem,
ziņas par ienākumiem un izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu
sistēmas konta. 2019.gada 11.oktobrī veicot <Vārds Uzvārds> un <Vārds Uzvārds> dzīves
apstākļu apsekošanu pēc <deklarētā adrese>,, tika konstatēts, ka apkures sistēma dzīvoklī nav
ierīkota un <Vārds Uzvārds> paskaidroja, ka pagaidām apkuri ierīkot neplāno, jo pavasarī
vēlas veikt remontu. <Vārds Uzvārds> informēja, ka pabalstu lūgusi, lai iegādātos jaudīgāku
elektrisko sildītāju. Sakarā ar to, ka <Vārds Uzvārds> pieder divi nekustamie īpašumi un viņa
nav iesniegusi informāciju par saviem ienākumiem un izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes
maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta, netika konstatētas krīzes situācijas pazīmes.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.10.2017. Saistošo noteikumu
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 4.1.punkta 4.apakšpunktu, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Atteikt pabalstu krīzes situācijā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,, sakarā ar to, ka netika iesniegti pieprasītie dokumenti un netika konstatētas krīzes
situācijas pazīmes.
18.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: V.Maslovskis
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Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu "Prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies
parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no
uzskaites un atzīst pārējos izdevumus", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunāliem pakalpojumiem un īres maksu kopsummā
EUR 1654.65 norakstot no pašvaldības bilances 2019.gada izmaksās, saskaņā
ar 1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par atskurbināšanas pakalpojumiem kopsummā
EUR 1064.93 norakstot no pašvaldības bilances 2019.gada izmaksās, saskaņā ar
2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par vecāku maksu pirmsskolas izglītības iestādē un
līdzfinansējumu J.Soikāna Ludzas mākslas skolā, Ludzas Mūzikas pamatskolā un Ludzas
novada Bērnu un jauniešu centrā kopsummā EUR 1593.37 norakstot no pašvaldības bilances
2019.gada izmaksās, saskaņā ar 3.pielikumu.
4.
Dzēst debitoru parādu par zemes nomu fiziskām personām
kopsummā EUR 162.11 norakstot no pašvaldības bilances 2019.gada izmaksās, saskaņā ar
4.pielikumu.
19.§
Par debitoru parāda norakstīšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pārbaudot finanšu līdzekļu izlietojumu pedagogo atlīdzības izmaksai par 2019.gada
8 mēnešiem tika konstatēts, ka Ludzas 2.vidusskolas pedagogam <Vārds Uzvārds>, <personas
kods> ir izveidojusies darba algas pārmaksa 501.03 EUR, sakarā ar to, ka darbiniece saņēma
vidējo izpeļņu par atvaļinājumu par laika periodu no 06.07.2018. līdz 31.08.2018., bet no
30.07.2018. līdz 25.01.2019. viņai tika izsniegta slimības lapa. Atbilstoši tam tika veikts
atvaļinājuma pārrēķins. 25.01.2019. darbiniece tika atbrīvota un izmaksāts galīgais norēķins,
ieturot pārmaksāto atvaļinājuma naudu. Sistēmas kļūdas dēļ 04.02.2019. ieturētā pārmaksa tika
iekļauta algu izmaksu sarakstā par 2019.gada janvāra mēnesi un pārskaitīta darbiniecei.
Par veiktajiem aprēķiniem, ieturējumiem un izmaksātajām summām darbiniecei regulāri
tika elektroniski izsūtītas algas aprēķina lapiņas. Darbinieka pienākums ir iepazīties ar algas
lapiņā esošo informāciju un par pamanītām neatbilstībām ziņot darba devējam. Par 2019.gada
septembra mēnesī konstatēto pārmaksas faktu bijusī Ludzas 2.vidusskolas darbiniece tika
informēta. Labprātīgi atmaksāt saņemto pārmaksu <Vārds Uzvārds> atteicās.
Darba likuma 78.pants nosaka, ka ieturējumus, kas izriet no darba devēja atprasījuma
tiesībām, var izdarīt no darbiniekam izmaksājamās darba samaksas, lai atprasītu summas, kas
pārmaksātas darba devēja maldības dēļ, ja darbinieks par šo pārmaksājumu ir zinājis vai viņam
atbilstoši apstākļiem to vajadzēja zināt. Darba devējs var dot rakstveida rīkojumu par
ieturējumu izdarīšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārmaksātās summas izmaksas dienas.
Ja darbinieks apstrīd darba devēja atprasījuma tiesību pamatu vai apmēru, darba devējs var celt
atbilstošu prasību tiesā divu gadu laikā no pārmaksātās summas izmaksas dienas.
Tā kā nav iespējams celt prasību tiesā par pārmaksātās summas atgūšanu, jo darba
devēja rīkojuma par ieturējuma veikšanu termiņš ir notecējis un bijušais darbinieks nepiekrīt
labprātīgai pārmaksas atmaksai, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
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komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no bilances debitoru prasību 501.03 EUR apmērā pret <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>.
20.§
Par nedzīvojamo telpu nomas maksu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt nomas maksu telpām Raiņa ielā 16, Ludzā:
1.1. telpām bez gaisa kondicionēšanas – 1.71 EUR plus PVN par vienu kvadrātmetru
mēnesī, saskaņā ar aprēķinu lēmuma 1.pielikumā;
1.2. telpām ar gaisa kondicionēšanu – 1.71 EUR plus PVN par vienu kvadrātmetru
mēnesī un 11.31 EUR plus PVN par vienu gaisa kondicionēšanas iekārtu mēnesī, saskaņā ar
aprēķinu lēmuma 1.pielikumā.
2. Noteikt nomas maksu telpām Raiņa ielā 16 A, Ludzā:
2.1. telpām bez gaisa kondicionēšanas – 2.04 EUR plus PVN par vienu kvadrātmetru
mēnesī, saskaņā ar aprēķinu lēmuma 2.pielikumā;
2.2. telpām ar gaisa kondicionēšanu – 2.04 EUR plus PVN par vienu kvadrātmetru
mēnesī un 6.44 EUR plus PVN par vienu gaisa kondicionēšanas iekārtu mēnesī, saskaņā ar
aprēķinu lēmuma 2.pielikumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
21.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, siltuma zudumu
ūdens cirkulācijas iekšējos tīklos, ūdens patēriņa starpības un karstā ūdens
korekcijas izdevumu apmaksu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2019.gada 15.oktobra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/465 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, siltuma zudumu ūdens cirkulācijas iekšējos tīklos,
ūdens patēriņa starpības un karstā ūdens korekcijas izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts
ar Nr.3.1.1.8/2019/3048-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2019.gada septembra mēnesī aprēķināto summu EUR 285,47 apmērā t.sk. EUR 3,91 par
apgaismošanu, EUR 257,39 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu, EUR 16,79 par
apkuri, EUR1,91 par siltuma zudumu ūdens cirkulācijas iekšējos tīklos, EUR 5,30 ūdens
patēriņa starpību un EUR 0,17 karstā ūdens korekcijas izdevumu apmaksu.
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
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dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
apkures, siltuma zudumu ūdens cirkulācijas iekšējos tīklos, ūdens patēriņa starpības un karstā
ūdens korekcijas izdevumu apmaksu par 2019.gada septembra mēnesi EUR 285,47 (divi simti
astoņdesmit pieci euro 47 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures, siltuma zudumu ūdens cirkulācijas iekšējos tīklos, ūdens patēriņa
starpības un karstā ūdens korekcijas izdevumu apmaksu par 2019.gada septembra mēnesi
EUR 285,47 (divi simti astoņdesmit pieci euro 47 centu) 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.
22.§
Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība”
izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Pamatojoties uz biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā projektu iesniegumu
konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”,
ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības programmas 2018. –
2024. gadam 1. vidējā termiņa prioritātes “Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitāte” 2.rīcības virziena “Kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība”
10.rīcībai – “Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un attīstība”,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2.rīcības “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana” Ludzas novada pašvaldības
izstrādāto projekta iesniegumu „Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un
rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza””. Projekta kopējā summa –
35 267.87 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 35 267.87 EUR.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
3 526.79 EUR. Līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt
2020.gada Ludzas novada pašvaldības budžetā vai plānot ņemt aizņēmumu Valsts Kasē.
2.
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Pamatojoties uz biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā projektu iesniegumu
konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”,
ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības programmas 2018. –
2024. gadam 1. vidējā termiņa prioritātes “Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitāte” 2.rīcības virziena “Kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība”
14.rīcībai – “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana un uzlabošana”, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2.rīcības “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana” Ludzas novada pašvaldības
izstrādāto projekta iesniegumu „Cirmas ezera publiskās pludmales labierīkošana”. Projekta
kopējā summa – 50 000 EUR, projekta attiecināmās izmaksas 50 000 EUR.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
5 000 EUR. Līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2020.gada
Ludzas novada pašvaldības budžetā vai plānot ņemt aizņēmumu Valsts Kasē.
3.
Pamatojoties uz biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā projektu iesniegumu
konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”,
ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības Programmas 2018. –
2024. gadam vidējā termiņa prioritātes “Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitāte” Rīcības virziena “Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamība” 4.
uzdevumam – “Modernizēt sporta infrastruktūru un nodrošināt brīvā laika pavadīšanas
iespējas”, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas 2019.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Bērnu rotaļu
laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas”. Projekta attiecināmās
izmaksas - 49 634.26 EUR un projekta kopējā summa - 49 634.26 EUR.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
4 963.43 EUR. Līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt
2020.gada Ludzas novada pašvaldības budžetā vai plānot ņemt aizņēmumu Valsts Kasē.
4.
Pamatojoties uz biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā projektu iesniegumu
konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību
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īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas”,
ņemot vērā, ka projekta ideja atbilst Ludzas novada attīstības Programmas 2018. –
2024. gadam vidējā termiņa prioritātes “Sociālās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitāte” Rīcības virziena “Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamība” 4.
uzdevumam – “Modernizēt sporta infrastruktūru un nodrošināt brīvā laika pavadīšanas
iespējas”, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas 2019.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai izsludinātā projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam 19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta iesniegumu „Pildas pamatskolas
stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana”. Projekta attiecināmās izmaksas – 50 000 EUR un
projekta kopējā summa – 50 000 EUR.
2. Apstiprināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.
5 000 EUR. Līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2020.gada
Ludzas novada pašvaldības budžetā vai plānot ņemt aizņēmumu Valsts Kasē.

23.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatīju biedrības “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis””
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 23.09.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2792-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ziemassvētku pasākuma “Ziemassvētku Rūķu
darbnīcas” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākuma laikā no 25.11.2019. līdz
20.12.2019. plānots cept un rotāt piparkūkas un meistarot tamborētus lāčus. Finansējums
paredzēts izejmateriālu iegādei un tējas pauzei.
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
150. 00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” pašvaldības
līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā Ziemassvētku pasākuma “Ziemassvētku Rūķu darbnīcas”
organizēšanai.
2. Biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” 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.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas diabētu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 30.09.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2863-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu Pasaules diabētiķu dienas pasākuma organizēšanai 150.00 EUR
apmērā. Pasākuma ietvaros paredzētas vairākas aktivitātes: 08.11.2019. iedzīvotāji tiks aicināti
pārbaudīt asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs, svaru. 21.11.2019. paredzētas radošās
darbnīcas skolēniem “Mana veselība – mana rītdiena”. Noslēguma sapulce plānota decembrī,
SIA “Saule 5” telpās, biedrības gada pārskata un Pasaules diabētiķu dienu aktivitāšu rezultātu
izvērtēšana. Finansējums paredzēts kafijas pauzes organizēšanai.
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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas diabētu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
Pasaules diabētiķu dienas 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.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Jauniešu biedrības “LOGOS” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 02.10.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2897-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Dzejas un mākslas kafejnīca” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 27.novembrī Ludzas pilsētas ģimnāzijas
5.-9. klašu skolēniem, tā ietvaros tiks prezentēts skolēnu radošo darbu krājums. Novembra
mēneša laikā plānotas radošās rakstīšanas darbnīcas ar dzejnieci Inetu Atpili-Jugani. Ar
mākslas skolotāju Inetu Zvonņikovu dzejoļiem tiks zīmētas ilustrācijas un rezultātā tiks
izveidots zīmējumu un radošo darbu krājums. Finansējums paredzēts: kancelejas preces –
70.00 EUR, balvu iegādei – 50.00 EUR, kafijas pauzes organizēšanai – 30.00 EUR.
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
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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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “LOGOS” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
pasākuma “Dzejas un mākslas kafejnīca” organizēšanai.
2. Biedrībai “LOGOS” 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 2.vidusskolas biedrības “RIK”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 08.10.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2955-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu erudīcijas konkursa “Gods kalpot Latvijai”
organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Konkurss plānots š.g. 14.novembrī Ludzas 2.vidusskolas
9.-12. klašu skolēniem. Finansējums paredzēts: balvas dalībniekiem – 40.00 EUR, balvas
uzvarētājiem – 80.00 EUR, kafijas pauzes organizēšanai – 30.00 EUR.
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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas 2. vidusskolas biedrībai “RIK” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00
EUR apmērā erudīcijas konkursa “Gods kalpot Latvijai” organizēšanai.
2. Ludzas 2.vidusskolas biedrībai “RIK” 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 biedrības “Musturprieks” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 10.10.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3001-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu radošo darbnīcu “Musturprieka Ziemassvētki” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 7.decembrī Tirgus ielā 22 (BJC telpās). Radošās
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darbnīcas – auduma apdruku – vadīs SIA “Puordare”. Finansējums paredzēts radošo darbnīcu
lektora apmaksai un kafijas pauzei.
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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Musturprieks” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
radošo darbnīcu “Musturprieka 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.
6.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 16.10.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3065-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu koncerta “…ar mīlestību” organizēšanai 115.00
EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 25.oktobrī Ludzas tautas namā. Finansējums paredzēts
ziediem un kafijas pauzei.
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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije”
pašvaldības līdzfinansējumu
115.00 EUR apmērā koncerta “…ar mīlestību” 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.
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Suprātka” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 16.10.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3054-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas dzimšanas dienas pasākuma “Mana Latvija, Mana
Latgale” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 17.novembrī Isnaudas
tautas namā. Pasākumā piedalīsies Isnaudas folkloras kopa “Isnauda”, sieviešu vokālais
ansamblis “Nemiers” un viesi – Aija Beitiņa Resnā un Gundars Rufus Resnais. Finansējums
paredzēts pasākuma apskaņošanai, kancelejas precēm, ziediem, balvām un kafijas 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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Suprātka” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
Latvijas dzimšanas dienas pasākuma “Mana Latvija, Mana Latgale” organizēšanai.
2. Biedrībai “Suprātka” 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 Ludzas jauniešu kluba “Lietussargs”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 21.10.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3096-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu labdarības akcijas noslēguma pasākuma
“Labsirdīgā ķepa” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 30.oktobrī BJC
telpās. Pasākuma ietvaros plānota interaktīva pēcpusdiena par mājdzīvniekiem un to nozīmi
mūsu dzīvē, radošās darbnīcas un došanās uz Rēzeknes dzīvnieku patversmi. Finansējums
paredzēts: kancelejas preces 50.00 EUR, radošās darbnīcas 70.00 EUR, veicināšanas balvas –
30.00 EUR.
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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt Ludzas jauniešu klubam “Lietussargs” pašvaldības līdzfinansējumu
150.00 EUR apmērā labdarības akcijas noslēguma pasākuma “Labsirdīgā ķepa” 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.
24.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 3.punktu),
sēdes vadītājs V.Maslovskis aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,, 02.10.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 02.10.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/195-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> <deklarētā adrese>,, kadastra
numurs: 68010030046 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas – 1540,97 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);
- 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> iesniedzis Ludzas novada 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas <deklarētā adrese>, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 09.10.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/87-N), ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma <deklarētā adrese>, 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 ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” starpniecību, 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. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Ludzas novada domes 26.09.2019.
lēmums “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (prot. Nr.15, 12.§, 1.p.).
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>, 10.10.2019. iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus (Ludzas
novada būvvaldē saņemti 2019. gada 10. oktobrī un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/202-S), ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma <deklarētā adrese> pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai -880,24 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1208,06 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);
- 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.
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Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada 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., 10.7., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas <deklarētā adrese>, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 16.10.2019. atzinumu
Nr. 3.5.20/2019/88-N), ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam <deklarētā adrese>,.
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 ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” starpniecību, 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 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. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Ludzas novada domes 26.09.2019.
lēmums “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (prot. Nr.15, 12.§, 2.p.).
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,, 30.10.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 30.10.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/211-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
<deklarētā adrese>, kadastra numurs: 68010040239 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 943,52 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;
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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 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 būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas <deklarētā adrese>, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 30.10.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/96-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Stroda ielā 36, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701 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 pašas
spēkiem, 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.
-

Plkst. 14.23 aiziet domes deputāte Jevgenija Kušča.

25.§
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Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldībām
ir šādas autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu operatīvo transportlīdzekļu - neatliekamās medicīniskās palīdzības,
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību, Ludzas novada
administratīvajā teritorijā iespēju robežās nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega 2019./2020.gada
ziemas sezonā līdz mājām, kur ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki ir pieteikuši šo
pakalpojumu.
2. Nodrošinot minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, kā finansējumu avotu izmantot
pamatbudžeta naudas līdzekļus.
3. Šī lēmuma 1.punktā minētie darbi tiek veikti, ievērojot nosacījumu, ka pašvaldības
ceļu un ielu tīrīšana ir prioritāra.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
26.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
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.
2019.gada 3.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.19, Latgales
ielā 30V, 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 2019.gada 16.oktobra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.19, Latgales ielā 30V, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 30V – 19, 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.
27.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
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.
2019.gada 25.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.27,
Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <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 2019.gada 16.oktobra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 30 – 27, 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.
28.§
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Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
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.
2019.gada 17.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.4, Raiņa
ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <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 2019.gada 21.oktobra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Raiņa ielā 34 – 4, 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.

29.§
Par nekustamā īpašuma, vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010282,
pēc adreses Astras iela 9, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 9.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds Uzvārds> atsavināšanas
ierosinājumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2019/2969-S) ar lūgumu atsavināt zemes
vienību 0.06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0282, Astras iela 9, Ludza, Ludzas
novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts
nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
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izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
2019.gada 16.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0.06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801
001 0282, pēc adreses Astras iela 9, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - vienību 0.06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0282, pēc adreses Astras iela 9, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0282
Astras iela 9, Ludza, Ludzas novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.§
Par zemes vienības Latgales ielā 207A, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra apzīmējums
68010058054) 4139 m2 platībā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 13.maijā tika saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.2.9.4/2019/1661-S), ar lūgumu iegūt īpašumā zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68010058054, Latgales ielā 207A, Ludzā, Ludzas novadā.
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2019.gada 16.oktobrī lēmumu “Par zemes vienības Latgales ielā 207A, Ludzā,
Ludzas novadā (ar kadastra apzīmējumu 68010058054) 4139 m2 platībā nodošanu
atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma - zemes vienības 4139 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010058054 Latgales ielā 207A, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības 4139 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010058054 Latgales iela 207A, Ludza, Ludzas novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
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3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.§
Par nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības
Papardes iela 5, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada dome 2019.gada 27.februārī pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 0,0587 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010271, pēc adreses
Papardes iela 5, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 26.§).
Nekustamais īpašums – zemes vienība (ar kadastra apzīmējumu 68010010271)
Papardes iela 5, Ludza, Ludzas novads ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000587851 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 1025,11 (viens tūkstotis divdesmit pieci euro un 11
centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – apbūvētas zemes vienības Papardes iela 5, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – apbūvētas zemes vienības Papardes iela 5, Ludza,
Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010271 0,0847 ha
platībā, pārdošanas cenu EUR 1025,11 (viens tūkstotis divdesmit pieci euro un 11 centu)
apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,,
nekustamo īpašumu – Papardes iela 5, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68010010271 0,0847 ha platībā, par summu – EUR 1025,11 (viens
tūkstotis divdesmit pieci euro un 11 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 27.februāra
lēmums “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,0587 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010271, pēc adreses Papardes iela 5, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.2, 26.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Raiņa ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā
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pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3,
Raiņa ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 36.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.3, Raiņa ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 623 - 3.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 2273,34 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro un 34 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.3, Raiņa ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.3, Raiņa ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002518, kas sastāv no dzīvokļa 40,0 m2 platībā, kopīpašuma 4139/53109 domājamās
daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010060046001; 68010060046002 un zemes ar
kadastra apzīmējumu 68010060046 pārdošanas cenu EUR 2273,34 (divi tūkstoši divi simti
septiņdesmit trīs euro un 34 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.3, Raiņa ielā 14,
Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 2273,34 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs
euro un 34 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo
samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 25.aprīļa
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Raiņa ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.7, 36.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

33.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.40, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 27.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.40, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2,
26.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.40, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 655 - 40.
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2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 5103,71 (pieci tūkstoši viens simts trīs euro un 71 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.40 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.40, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002515, kas sastāv no dzīvokļa 54,7 m2 platībā, kopīpašuma 5283/291310
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060042001un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060042 pārdošanas cenu EUR 5103,71 (pieci tūkstoši viens simts trīs euro
un 71 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.40, 18.
novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 5103,71 (pieci tūkstoši viens
simts trīs euro un 71 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā
4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 27.februāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.40, 18.novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.2, 26.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
34.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.60, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 30.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.60, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.9, 25.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.60, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 395 - 60.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 4281,83 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit viens euro un 83 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.60 Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.60, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002522, kas sastāv no dzīvokļa 46,1 m2 platībā, kopīpašuma 458/38804
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domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040147001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040147, pārdošanas cenu EUR 4281,83 (četri tūkstoši divi simti
astoņdesmit viens euro un 83 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.60, Latgales ielā
51, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 4281,83 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit
viens euro un 83 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4
(četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 30.maija
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.60, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.9, 25.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.8,
Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 23.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.8, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 705 - 8.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu – EUR 4787,17 (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro un 17
centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.8 Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.8, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002521, kas sastāv no dzīvokļa 55,2 m2 platībā, kopīpašuma 511/18702
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040149001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010040149, pārdošanas cenu EUR 4787,17 (četri tūkstoši septiņi simti
astoņdesmit septiņi euro un 17 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.8, Latgales ielā
92, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 4787,17 (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit
septiņi euro un 17 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4
(četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 25.aprīļa
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Latgales ielā 92, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.7, 23.§) tiks atcelti.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
36.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.15, Biržas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 24.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.15, Biržas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 835 - 15.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 6204,79 (seši tūkstoši divi simti četri euro un 79 centu) apmērā. Pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas
ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.15, Biržas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002520, kas sastāv no dzīvokļa 68,80 m2 platībā, kopīpašuma 668/15162 domājamās
daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040095001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
68010040095, pārdošanas cenu EUR 6204,79 (seši tūkstoši divi simti četri euro un 79 centu)
apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.15, Biržas ielā 4,
Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 6204,79 (seši tūkstoši divi simti četri euro un 79
centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas
termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada 25.aprīļa
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.7, 24.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
37.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, “Kaimiņi”, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
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2018.gada 20.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.9, “Kaimiņi” Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.17, 10.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.9, “Kaimiņi” Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Pildas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000029933 - 9.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu EUR 1511,72 (viens tūkstotis pieci simti vienpadsmit euro un 72 centu)
apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.9, “Kaimiņi” Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.9, “Kaimiņi” Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā, ar
kadastra numuru 68869000039, kas sastāv no dzīvokļa 53,7 m2 platībā, kopīpašuma 559/5313
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 68860010566001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68860010566 pārdošanas cenu EUR 1511,72 (viens tūkstotis pieci simti
vienpadsmit euro un 72 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.9, “Kaimiņi”
Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā par summu – EUR 1511,72 (viens tūkstotis pieci simti
vienpadsmit euro un 72 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta
kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2018.gada 20.decembra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.9, “Kaimiņi” Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.17, 10.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

38.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.jūlijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 11.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.4, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas
novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.901 - 4 ar kadastra numuru
68019002508.
2019.gada 25.septembrī tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona ielā
44, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m2
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platībā, kopīpašuma domājamās daļas 5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010050016001; 68010050016002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016 otrā
izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts nosaka,
ka rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60
procentiem no nosacītās cenas. Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot trešo izsoli ar
augšupejošu soli un samazināt izsoles sākumcenu par 60%.
2019.gada 16.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas
novads otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 25.septembra nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona
ielā 44, Ludzā, ar kadastra numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010050016001; 68010050016002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016 otrās
izsoles protokolu Nr.2, izsoles rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, ar kadastra
numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050016001; 68010050016002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016, trešās izsoles sākumcenu - EUR 468,38 (četri
simti sešdesmit astoņi euro un 38 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
39.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Krāslavas iela 11, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 29.faugustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.13,
22.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1379 - 1 ar kadastra numuru
68019002519.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 3803,36 (trīs tūkstoši astoņi simti trīs euro un 36 centu).
2019.gada 16.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, ar kadastra
numuru 68019002519, kas sastāv no dzīvokļa 71,4 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
665/11827 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010070081001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010070081, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 3803,36 (trīs tūkstoši astoņi simti
trīs euro un 36 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
40.§
Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
“Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.12, 8.§).
Nekustamais īpašums, ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts Nirzas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000397843 ar kadastra numuru 68780050295, kas
sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un zemes
vienības 0,8008 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050416.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 42758,70 (četrdesmit divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit
astoņi euro un 70 centu).
2019.gada 21.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā ar
kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050416, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 42758,70 (četrdesmit divi
tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro un 70 centu) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
41.§
Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 4.septembrī tika saņemts iesniegums no Ludzas novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas sabiedriskā transporta organizatora iesniegums par pašvaldībai
piederošo vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas Nr.HO9168 atsavināšanu, jo
turpmāk automašīna netiks izmantots, sakarā ar finanšu līdzekļu nelietderīgu tērēšanu.
Ludzas novada pašvaldība izvērtējot vieglās pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 tehnisko stāvokli un lietderīgumu izmantošanā, lai izietu tehnisko apskati ir
nepieciešamas ieguldīt lielus līdzekļus. Pieaicināja sertificētu tehnisko vērtētāju, kura slēdziens
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ir transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un nav lietderīgi veikt kārtējo
tehnisko apskati.
Saskaņā ar augstāk minēto Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
pamatojoties uz sertificēta vērtētāja atzinumu noteica kustamās mantas - vieglās pasažieru
VW BORA, valsts reģistrācijas Nr.HO9168 pārdošanas cenu – EUR 268,80 (divi simti
sešdesmit astoņi euro un 80 centu) t.sk. PVN apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta 2.daļu Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra lēmumu „Par
kustamās mantas – vieglās pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas Nr.HO9168 nodošanu
atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot kustamo mantu – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 atsavināšanai.
2. Apstiprināt kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 pirmās izsoles sākumcenu - EUR 268,80 (divi simti sešdesmit astoņi euro un 80
centu) t.sk. PVN un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
42.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 30.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”
(protokols Nr.9, 18.§).
Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 30.maijā izsniedza atsavināšanas ierosinātājam
atsavināšanas paziņojumu Nr.2.2.9.4/2019/1010-N pēc adreses Raiņa iela 62A – 4, Ludza,
Ludzas novads.
Atsavināšanas paziņojumā pielikumā tika izsniegts Ludzas novada pašvaldības
2019.gada 30.maija lēmums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas
novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 18.§). Lēmuma 2.punktā noteikts, ka
personai četru mēnešu laikā ir jāiemaksā pašvaldības budžetā noteiktā summa vai jāiesniedz
atbilde norādot samaksas termiņu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.
Pašvaldībā nav ieskaitīta lēmumā norādītā summa un nav iesniegta atbilde par samaksas
termiņu. Izpildot augstāk minētā lēmuma 3.punktu, 2019.gada 16.oktobrī Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4,
Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas procedūras izbeigšanu”, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 23.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūru.
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2. Atcelt Ludzas novada domes 2018.gada 25.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.4, Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.14, 32.§)
un 2019.gada 30.maija lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Raiņa ielā 62A, Ludzā, Ludzas
novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 18.§).
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Marinai Petriščevai domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

43.§
Par konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2019” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus un amatniekus, kas aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 23.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2019” nolikumu saskaņā
ar pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos;
Ilona Igovena, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Jānis Romancāns, Ludzas novada domes Uzņēmēju Konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas uzņēmējdarbības koordinators,
Boriss Varlamovs, Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības
konsultants.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

44.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, un <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>, 2019.gada 10.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 2019.gada 28.oktobrī ar Nr.3.1.1.5/2019/3176-S, tika konstatēts, ka <Vārds
Uzvārds> un <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
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68600040005, 68600010087, 68600010568, 68600080003 no sev piederošā nekustamā
īpašuma “Lāsītes” ar kadastra numuru 6860 001 0009, Istras pagasts, Ludzas novads un
atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunus nekustamos īpašumus ar nosaukumiem
“Dzintarpļavas” un “Liepuziedi”.
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 – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods> un <Vārds Uzvārds>, <personas
kods> no nekustamā īpašuma “Lāsītes” ar kadastra numuru 6860 001 0009, Istras pagasts,
Ludzas novads, atdala zemes vienības 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600040005, 0,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010087, 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600010568 un 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600080003.
2. Atdalītajai zemes vienībai 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600040005
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Dzintarpļavas”, Istras pagasts, Ludzas
novads.
3. Atdalītajām zemes vienībām 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010087, 2,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010568 un 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600080003 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Liepuziedi”, Istras pagasts,
Ludzas novads.

45.§
Par zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras, reģistrācijas numurs 90009112024, juridiskā
adrese Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, 2019.gada 24. oktobra vēstuli Nr.1.2.209/2121, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 24.oktobrī ar
Nr.3.1.1.5/2019/3149-S, par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu un zemes vienību
apvienošanu, tika konstatēts, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra lūdz Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas nekustamajam īpašumam “Valsts robežas josla” ar kadastra numuru 6846
004 0097, Briģu pagastā, Ludzas novadā, pievienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68460040074, 68460040105, 68460090053, 68460100151 un apvienot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68460040074, 68460040105.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta
4.punkts nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida
nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 24.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina nekustamā
īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
4.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no
tā atdalot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
5.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu,
tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.2. apakšpunkts nosaka, ka
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jaunu zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja apvieno divas vai vairākas
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 14. punkts nosaka, ka
apvienojot zemes vienības, kas katra ietilpst dažādu nekustamo īpašumu sastāvā, apvienoto
zemes vienību reģistrē ierosinātāja norādītā nekustamā īpašuma sastāvā.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2. apakšpunkts nosaka, ka
kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās
ziņas - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota
jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 19.pantu, 24.pantu, un 33.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 12.2. apakšpunktu, 14. punktu, 20.2. apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, reģistrācijas kods 90000282046,
apvieno zemes vienības 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460040074 un 1,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68460040105 vienā zemes vienībā.
2. Apvienotai zemes vienībai 10,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu 0906 (valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un
glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve).
3. Apvienoto zemes vienību 10,3 ha platībā iekļaut nekustamā īpašuma “Valsts robežas
josla” ar kadastra numuru 6846 004 0097, Briģu pagasts, Ludzas novads, sastāvā.
4. Pievienot nekustamajam īpašumam “Valsts robežas josla” ar kadastra numuru 6846
004 0097, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas kods 90000282046, tiesiskajā
valdījumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6846 009 0053, Briģu pagasts,
Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 9,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460090053.
5. Pievienot nekustamajam īpašumam “Valsts robežas josla” ar kadastra numuru 6846
004 0097, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas kods 90000282046, tiesiskajā
valdījumā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6846 010 0151, Briģu pagasts,
Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460100151.
46.§
Par nekustamā īpašuma - “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, izsoles protokola
un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 29.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 27.§).
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2019.gada 16.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents. Augstāko cenu piedāvāja - juridiska
persona SIA “K-SUN.GR”, reģistrācijas numurs 52403035141. Pretendents nosolīja
EUR 5775,30 (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro 30 centi) un ir ieguvis
tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo
īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu.
Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “K-SUN.GR” ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 5775,30 (pieci tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit pieci euro 30 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas
novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2019.gada 16.oktobra organizētās izsoles
rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68780050293, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68780050293001; 68780050293002; 68780050293003 un zemes gabala 0,5819 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050409 2019.gada 16.oktobra izsoles rezultātus. Nekustamais
īpašums nosolīts par EUR 5775,30 (pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro 30
centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “K-SUN.GR”, reģistrācijas numurs 52403035141,
juridiskā adrese: Līvānu iela 15, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

47.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
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.
2019.gada 23.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.2, Stacijas
ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka <Vārds Uzvārds> ģimenes locekles <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 2019.gada 29.oktobra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
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atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Stacijas ielā 63 – 2, 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.
48.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovkis
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.
2019.gada 28.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.8, Stacijas
iel8863, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces <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 2019.gada 29.oktobra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.8, Stacijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Stacijas ielā 88 – 8, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
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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.
49.§
Par nekustamā īpašuma, vienības 0,0802 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010496, pēc adreses Lejas iela 31, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds Uzvārds>
atsavināšanas ierosinājumu (pašvaldībā reģistrēts 29.10.2019. ar Nr.2.2.9.4/2019/3194-S) ar
lūgumu atsavināt zemes vienību 0.0802 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0496,
Lejas iela 31, Ludza, Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts
nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
2019.gada 29.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0.0802 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6801 001 0496, pēc adreses Lejas iela 31, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - vienību 0.0802 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0496, pēc adreses Lejas iela 31, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0496
Lejas iela 31, Ludza, Ludzas novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdi slēdz plkst. 14.32.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 1.novembrī.
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 1.novembrī.

V.Maslovskis
I.Vonda
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Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Ludzas novada domes
31.10.2019. sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 4.§, 1.punkts)
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Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Ludzas novada domes
31.10.2019. sēdes lēmumu
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(protokols Nr.16, 4.§, 2.punkts)

1.pielikums
Ludzas novada domes
2019.gada 31.oktobra sēdes
protokola Nr.16, 20.§
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Nomas maksas aprēķins par telpu nomu Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā ēkā –
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads
Summa (EUR) par 12 mēnešiem

Izdevumu postenis
1.Ēkas nolietojums

2251.56

2. Ugunsdzēsības signalizācijas nolietojums

801

3. Ugunsdzēsības signalizācijas apkalpošana

180

4. Zibens aizsardzības sistēmas nolietojums

211.68

5. Apsardzes signalizācijas apkalpošana

600

6. Deratizācijas pakalpojums

72

7. Apkopēju darba samaksa un darba devēja VSAOI

4443.37

8. Saimniecības vadītāja darba samaksa un darba devēja VSAOI

7693.58

9. Sanitāri higieniskā uzturēšana

169.88

10. Izdevumi remontdarbiem

7167.47

11. Atkritumu izvešana

1769

12. Apkure

4237.52

13.Ūdens un kanalizācija

775.62

14. Elektroenerģija

11134.23

15. Saimniecības preces un materiāli

1500
Pavisam

43006.91

Nomas maksa par telpu izmantošanu par 1 m² mēnesī – 1.71 EUR
43006.91 EUR: 2090.7m²: 12mēneši = 1.71 EUR
Telpām ar gaisa kondicionēšanas sistēmu papildus nomas maksai – 11.31 EUR par vienu iekārtu
mēnesī (nolietojums gadā 2036.40 EUR:15 iekārtas: 12 mēneši = 11.31 EUR)
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Maslovskis

2.pielikums
Ludzas novada domes
2019.gada 31.oktobra sēdes
protokola Nr.16, 20.§
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Nomas maksas aprēķins par telpu nomu Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā ēkā – Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads
Summa (EUR) par 12 mēnešiem

Izdevumu postenis
1.Ēkas nolietojums

1545.02

2. Deratizācijas pakalpojums

18

3. Apkopēju darba samaksa un darba devēja VSAOI

1793.84

4. Saimniecības vadītāja darba samaksa un darba devēja VSAOI

1923.40

5. Sanitāri higieniskā uzturēšana

125.84

6. Atkritumu izvešana

442

7. Apkure

1796.34

8. Ūdens un kanalizācija

332

9. Elektroenerģija

6373.35

10. Saimniecības preces un materiāli

375

Pavisam

14724.79

Nomas maksa par telpu izmantošanu par 1 m² mēnesī – 2.04 EUR
14724.79 EUR: 602.8m²: 12 mēneši = 2.04 EUR
Telpām ar gaisa kondicionēšanas sistēmu papildus nomas maksai – 6.44 EUR par vienu iekārtu
mēnesī (nolietojums gadā 1313.76 EUR: 17 iekārtas: 12 mēneši = 6.44 EUR)
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Maslovskis

1. pielikums
2019.gada 31.oktobra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.16, 26.§

Saraksts
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par Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins
2019.gada septembra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adrese
Tirgus iela 34 dz.6
Latgales ielā 51 dz.29
Kr.Barona ielā 12 dz.4
Krāslavas ielā 11 dz.1
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Biržas iela 4 dz.2
Baznīcas ielā 30 dz.3
Rekašova iela 14 dz.6
Stacijas 31A dz.6

11. Latgales ielā 19A dz.30
12. Parku iela 42 dz.3/4

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

Apgaismojums

27.71
53.96
41.91
63.90
37.05
35.38
38.74
29.06

1
2
2
3
2
2
1
2

0.40
0.35
0.40

EUR

38.83

2

14.11
29.44
22.86
42.76
19.86
14.55
27.77
15.58
16.95
1.25

52.47
28.25

2
1

36.81
15.45

0.47
0.18

257.39

3.91

Kopā:

Brīvs
no - līdz

0.59
0.51
0.59
0.42

01.07.2019.
01.06.2017.
20.03.2018.
11.04.2019.
18.04.2019.
30.04.2019.
24.05.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
13.08.2019.03.09.2019.
14.08.2019.
20.08.2019.30.09.2019.

Par apkuri, ūdens patēriņa starpības un karstā ūdens korekcijas izdevumiem
2019.gada septembra mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

1.

Parku iela 42 dz. 3/4

2.
3.
4.
5.

Latgales iela 19A dz.30
Biržas iela 4 dz. 2
Krāslavas iela 11 dz.1
Latgales iela 51 dz.29
Kopā:

Apkure
EUR

Ūdens
patēriņa
starpība
EUR
4.82

Karstā
ūdens
korekcija
EUR

4.73
6.13
0.48
5.93
16.79

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

5.30

0.17
0.17

Brīvs
no-līdz

20.08.2019.30.09.2019.
14.08.2019.
24.05.2019.
11.04.2019.
01.06.2017.

A.Poikāne

