LATVIJAS REPUBLIKA
LU D ZA S NOVA D A PA Š VA LDĪB A
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 27.decembrī

Protokols Nr. 20

Sēde sasaukta plkst. 8.30
Sēdi atklāj plkst. 8.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs (sēdē piedalās no
plkst. 8.32), Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne (sēdē
piedalās no plkst. 8.32), Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena (sēdē piedalās
no plkst. 8.31)
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors; Sandra Vorkale, J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” žurnālists; Gundars Resnais, avīzes “Ludzas
Zeme” korespondents
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 28 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem:
1. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 32 dz.25, Ludza, Ludzas novads īres līguma
pagarināšanu.
2. 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.
3. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu
uzturēšanu un apsaimniekošanu.
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Atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta
ar 29., 30. un 31.punktu.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
3. Par zemes vienību sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu.
4. Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai un būvei.
5. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
6. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
7. Par materiālās palīdzības piešķiršanu.
8. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.27 „Par grozījumiem 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”” apstiprināšanu.
9. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu” apstiprināšanu.
10. Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā piešķiršanas
komisijas izveidošanu.
11. Par zemes nomas maksu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
14. Par debitoru parādu norakstīšanu.
15. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.
16. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu.
17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
18. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
19. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.29 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
20. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
21. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija noteikumos Nr.2
„Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un
publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”.
22. Par atsevišķu Ludzas novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu.
23. Par noteikumu “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem
kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes
locekļus” atzīšanu par spēku zaudējušu.
24. Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu.
25. Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja amatalgas noteikšanu.
26. Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora amatalgas noteikšanu.
27. Par nekustamā īpašuma, “Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
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28. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,3956 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6888 004 0234, “Kalnāji“, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
29. Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 32 dz.25, Ludza, Ludzas novads īres līguma
pagarināšanu.
30. 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.
31. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu
uzturēšanu un apsaimniekošanu.
Plkst. 8.31 ierodas domes deputāte Svetlana Rjutkinena.
1.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 04.12.2019.
iesniegumu, reģ. 04.12.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/3559-S, par adreses piešķiršanu apbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010183 un ar to funkcionāli saistītai būvei (pirts
ēka) “Staburags”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 12.1.punktu un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, 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 (Arturs Isakovičs), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> piederošai apbūvētai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68800010183 un ar to funkcionāli saistītai būvei (pirts ēka) adresi
“Staburags”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Plkst. 8.32 ierodas domes deputāti Eleonora Obrumāne un Igors Lapšovs.
2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kokvalde”, reģistrācijas numurs
40003783354, juridiskā adrese Ērkšķu ielā 1A, Rīga, 06.12.2019. iesniegumu, reģ. 06.12.2019.
ar Nr.3.1.1.5/2019/3621-S, par zemes vienības 8,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060060 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060080 „Tūrņi”,
Isnaudas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu

4
68580060060, „Apogi”, Isnaudas pag., Ludzas nov., un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu un Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kokvalde”, reģistrācijas numurs
40003783354, atdala zemes vienību 8,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060060 no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060080 „Tūrņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienība 8,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060060
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Apogi”, Isnaudas pag., Ludzas
nov..
2.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu
Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68880040235, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880040235 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68880040146 “Kalnāji”, Pureņu pag.,
Ludzas nov. un jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68880040235, piešķirt īpašuma nosaukuma „Pirmie kalnāji”, Pureņu
pag., Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68880040146 “Kalnāji”, Pureņu pag., Ludzas nov.,
zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040235.
2. Atdalītai zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040235
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Pirmie kalnāji”, Pureņu pag.,
Ludzas nov..
3.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu
Ludzas novada pašvaldībai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68880040146, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880040146 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68880040146 “Kalnāji”, Pureņu pag.,
Ludzas nov. un jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68880040146, piešķirt īpašuma nosaukuma „Otrie kalnāji”, Pureņu pag.,
Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68880040146 “Kalnāji”, Pureņu pag., Ludzas nov.,
zemes vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040146.
2. Atdalītai zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880040146
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Otrie kalnāji”, Pureņu pag.,
Ludzas nov..
3.§
Par zemes vienību sadalīšanu un jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas numurs
40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 2019.gada 25.novembra vēstuli
Nr.4.9/14678, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 25.novembrī ar
Nr.3.1.1.5/2019/3447-S, par zemesgabalu izveidošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu
noteikšanu, tika konstatēts, ka pēc maršruta E22 posma Ludza-Terehova km 129,3-147,10
izbūves
pabeigšanas
uz
zemes
vienībām
ar
kadastra
apzīmējumiem
68780010102,68780020094, 68780050338, 68780070112, 68780050174, ir izbūvēti valsts
galvenā autoceļa A12 “Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)” posmi, kā arī
atrodas valsts vietējo autoceļu V516 “Sprikutova-Raipole-Nirza”, V544 “Nirza-Lauderi” posmi
un blakus ceļi.
Uzsākot zemesgrāmatā reģistrācijas un zemes kadastrālās uzmērīšanas procesu ir
nepieciešams sakārtot nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus, atbilstoši
2009.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1104 „Par valsts autoceļu un valsts
autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem”.
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” lūdz, atbilstoši grafiskajiem pielikumiem:
1) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68780010102 (platība 4,1 ha) četros zemes gabalos ar platībām 1,3 ha, 0,9 ha, 0,2 ha un
1,7 ha;
2) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68780020094 (platība 3,7 ha) trīs zemes gabalos ar platībām 1,6 ha, 1,9 ha un 0,2 ha;
3) izveidot jaunu zemes gabalu 1,31 ha platībā (“Autoceļš A12”) apvienojot zemes gabalus
(pielikums Nr.2):
(1) 1,3 ha platībā, atdalītu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68780010102;
(2) 0,01 ha platībā, pārkārtojot robežu ar pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68780010130;
4) nekustamā īpašuma “V512”, Nirzas pagasts, Ludzas novads sastāvā ietilpstošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780050174 un sadalītajiem zemes gabaliem ar
platībām - 1,31 ha un 0,2 ha (pielikums Nr.1), 1,9 ha (pielikums Nr.2), uz kuriem atrodas
valsts galvenā autoceļa A12 “Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)”
posmi, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. Izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Autoceļš A12”, Nirzas pagasts, Ludzas novads,
sastāvošu no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 68780050174 un
sadalītajiem zemes gabaliem ar platībām 1,31 ha, 0,2 ha un 1,9 ha;
5) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “A12 blakusceļš”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, sastāvošu no trim zemes vienībām ar sadalītajiem zemes gabaliem ar
platībām 0,9 ha, 1,7 ha (pielikums Nr.1) un 1,6 ha (pielikums Nr.2), un noteikt tiem
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101;
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6) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Autoceļš V516”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, sastāvošs no sadalītā zemes gabala ar platību 0,2 ha (pielikums Nr.2), un
noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
11.panta otrās daļas 1.punktu, 19.panta 1.punktu un 4.punktu, 20.panta 1.punktu, 24.panta
pirmās daļas 1.punktu, 33.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
12.punktu, 14.punktu, 20.2.apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojuma Nr.538 “Grozījumi Ministru
kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību
valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju
sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Zemes
ierīcības likums” pārejas noteikumu 5.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību 4,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780010102 četrās zemes vienībās ar platībām 1,3 ha, 0,9 ha, 0,2 ha un 1,7 ha,
saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu (pielikums Nr.1).
2. Izveidot jaunu zemes vienību 1,31 ha platībā apvienojot zemes vienību 1,3 ha platībā,
atdalītu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68780010102 un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68780010130 daļu 0,01 ha platībā (pārkārtojot robežu ar pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68780010130), saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu
(pielikums Nr.1).
3. Sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780020094 trīs zemes vienībās ar platībām 1,6 ha, 1,9 ha un 0,2 ha, saskaņā ar
lēmuma grafisko pielikumu (pielikums Nr.2).
4. Zemes vienībai 16,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050174 un sadalītajam
zemes vienībām ar platībām 1,31 ha, 0,9 ha, 0,2 ha, 1,7 ha (pielikums Nr.1) un 1,6 ha, 1,9 ha,
0,2 ha (pielikums Nr.2) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 - zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
5. Nekustamā īpašuma “V512”, Nirzas pagasts, Ludzas novads sastāvā ietilpstošajai
zemes vienībai 16,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050174 un sadalītajām zemes
vienībām ar platībām 1,31 ha, 0,2 ha (pielikums Nr.1), 1,9 ha (pielikums Nr.2) izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Autoceļš A12”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
6. Sadalītajam zemes vienībām ar platībām 0,9 ha, 1,7 ha (pielikums Nr.1) un 1,6 ha
(pielikums Nr.2) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “A12 blakusceļš”, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.
7. Sadalītajai zemes vienībai ar platību 0,2 ha (pielikums Nr.2) izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Autoceļš V516”, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
4.§
Par adreses apstiprināšanu zemes vienībai un būvei
Ziņo: A.Meikšāns
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Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2019.gada
22.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 25.novembrī ar
Nr.3.1.1.5/2019/3465-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz piešķirt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68600010115 un būvei ar kadastra apzīmējumu 68600010115001 adresi
“Vijolītes”, Meļņiki, Istras pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 7.punktu, 9.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt zemes vienībai 2,54 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010115 un
būvei ar kadastra apzīmējumu 68600010115001 adresi “Vijolītes”, Meļņiki, Istras pag., Ludzas
nov..
5.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2019.gada
3.decembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 4.decembrī ar
Nr.3.1.1.5/2019/3560-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68460010059 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Eglītes” ar kadastra
numuru 6846 001 0126, Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Bērzkalni”.
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 18.decembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods> no nekustamā īpašuma “Eglītes” ar
kadastra numuru 6846 001 0126, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 14,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68460010059.
2. Atdalītajai zemes vienībai 14,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460010059
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Bērzkalni”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kokvalde”, reģistrācijas numurs
40003783354, juridiskā adrese Ērkšķu iela 1A, Rīga, LV-1029, 2019.gada 6.decembra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 6.decembrī ar
Nr.3.1.1.5/2019/3620-S, tika konstatēts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildība “Kokvalde” lūdz
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68860050226 no sabiedrībai piederošā
nekustamā īpašuma “Dravas” ar kadastra numuru 6886 005 0092, Pildas pagasts, Ludzas
novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
“Ķimelis”.
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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 18.decembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kokvalde”, reģistrācijas numurs
40003783354, no nekustamā īpašuma “Dravas” ar kadastra numuru 6886 005 0092, Pildas
pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68860050226.
2. Atdalītajai zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860050226
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Ķimelis”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
6.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: J.Kušča
Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2019.gada 3.decembra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.9/2019/232-IE, par brīvpusdienu piešķiršanu
diennakts grupā no pirmsskolas izglītības budžeta audzēkņiem no maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas diennakts grupā Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņiem un no 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam:
1.1.1. <Vārds Uzvārds>, dzīvo Zilupes novadā;
1.1.2. <Vārds Uzvārds>, dzīvo Zilupes novadā;
1.1.3. <Vārds Uzvārds>, dzīvo Riebiņu novadā;
1.1.4. <Vārds Uzvārds>, dzīvo Viļakas novadā;
1.1.5. <Vārds Uzvārds>, dzīvo Viļakas novadā.
1.2. Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.
7.§
Par materiālās palīdzības piešķiršanu
Ziņo: J.Kušča
2019.gada 6.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>, iesniegums, reģ. Nr.3-1-1.8/2019/3613-S, par pabalsta
krīzes situācijā piešķiršanu alternatīvās apkures ierīkošanai dzīvoklī. Iesniegumam tika
pievienota tāme no SIA “VOLKVINS” par kopējo summu 3629,80 euro.
Veicot <Vārds Uzvārds> situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds>
dzīvo viens, viņš ir bezdarbnieks, ienākumu viņam nav. <Vārds Uzvārds> dzīvo trīs istabu
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dzīvoklī. Ar 2019.gada 4.decembra Ludzas novada Sociālā dienesta lēmumu Nr.
3.13/2019/3936 <Vārds Uzvārds> tika piešķirts trūcīgās personas statuss no 2019.gada
1.decembra līdz 2020.gada 29.februārim. <Vārds Uzvārds> viedoklis - sakarā ar centralizētās
siltumapgādes atslēgšanu visā mājā, dzīvoklī ir nepieciešams ierīkot alternatīvo apkuri.
2019.gada 11.decembrī veicot <Vārds Uzvārds> dzīves apstākļu apsekošanu, tika konstatēts,
ka dzīvoklī ir ierīkota krāsns apkure, ar kuru tiek apsildītas divas istabas. Krāsns dzīvoklī jau
bija uzbūvēta pirms dažiem gadiem, nevis tagad, kad tika atslēgta centralizētā siltumapgāde.
<Vārds Uzvārds> paskaidroja, ka vēlētos ierīkot apkuri visā dzīvoklī. <Vārds Uzvārds> netika
konstatētas krīzes situācijas pazīmes, jo divas istabas, kurās <Vārds Uzvārds> uzturas, tiek
apkurinātas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.09.2019. Saistošo noteikumu
Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 12.punktu, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1.1. Atteikt pabalstu krīzes situācijā <Vārds Uzvārds>, sakarā ar to, ka <Vārds
Uzvārds> dzīvoklī “Briljanti”-11, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, ir ierīkota krāsns
apkure un netika konstatētas krīzes situācijas pazīmes.
8.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.27 „Par grozījumiem 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”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.27 „Par grozījumiem
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””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.27 „Par grozījumiem 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”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.27 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
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vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem””
publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības 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.
9.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.28 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta
pirmās daļas 13. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12 panta pirmās daļas 7.,
10.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 12., 15., 15.1 punktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.28 „Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.28
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.28 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības 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.
10.§
Par naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā
piešķiršanas komisijas izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, 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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Izveidot Ludzas novada pašvaldības naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā
un sportā piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Jevgenija Kušča - Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības
un kultūras jautājumos;
Komisijas locekļi:
Elēna Fjodorova - Ludzas novada Sporta skolas direktore;
Sandra Vorkale - J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore;
Līga Mežule - Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Andrejs Narnickis - Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta organizators;
Karīna Demko-Seņkāne - Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kultūras metodiķe;
Kristīne Nikolajeva - pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāja.
Komisijas sekretāre (bez balss tiesībām):
Lūcija Duncāne, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes lietvede.
11.§
Par zemes nomas maksu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2019.gada
5.decembra iesniegumu, reģ. 06.12.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3611-S, par zemes nomas līguma
Nr.Z-025/2017 pagarināšanu par nomas maksu viņai piederošo 1/2 domājamo daļu no zemes
īpašuma 2594 kv.m kopplatībā Sporta ielā 21B, Ludza, Ludzas nov. no 2020.gada 1.janvāra uz
24 (divdesmit četriem) mēnešiem, uz kuras atrodas Ludzas novada pašvaldības īpašumā
piederoša sporta ēkas daļa Sporta ielā 21, Ludza, Ludzas nov., ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2020.gada 31.decembrim ar <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, par viņai piederošo 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 2594 kv.m
kopplatības Sporta ielā 21B, Ludza, Ludzas nov. (zemes kadastra apzīmējums 68010060503)
sporta ēkas daļas Sporta ielā ielā 21, Ludza, Ludzas nov. uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 6 % apmērā no zemes vienības Sporta ielā 21B, Ludza, Ludzas
nov. kadastrālās vērtības (2019.gadā EUR 2594,00), kas sastāda EUR 155,64 (viens simts
piecdesmit pieci euro un 64 euro centi) gadā un noteikt nomas maksu <Vārds Uzvārds> par 1/2
domājamo daļu EUR 77,82 gadā.
3. Veikt nomas maksas apmaksu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 16.panta
pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt pārmaksātās
nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu
laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Likuma 251.panta 2.punktā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmo nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš pašvaldības, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no
nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā
maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu
kārtējo vai nokavēto maksājumu segšanai.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta pirmās
daļas 10.punktu, 251.panta 2.punktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas EUR 4,92 apmērā pašvaldības
budžetā:
Personas
uzvārds, nosaukums
<Uzvārds>
<Uzvārds>
<Uzvārds>
SIA „KALASTRE PROPERTIES”
kopā

vārds
<Vārds>
<Vārds>
<Vārds>

Pārmaksas apmērs (EUR)
par zemi
par ēkām
0,01
0,01
3,90
0,96
0,04
3,96
0,96

2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - fiziskajai personai - viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē
savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
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Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 51,72 apmērā:
Personas
uzvārds

vārds

pamatparāds

<Uzvārds>

<Vārds>

22,78

Par zemi
pamatparāda
palielinājums

nokavējuma
nauda

0,02

18,29

Par ēkām
nokavējuma
nauda
pamatparāds

5,82

4,81

Kopā

51,72

2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
2.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - šā Likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā
gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē
savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās
daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 33,61 apmērā:
Personas
uzvārds

<Uzvārds>
<Uzvārds>
<Uzvārds>
<Uzvārds>
<Uzvārds>
<Uzvārds>
<Uzvārds>
<Uzvārds>

vārds

<Vārds>
<Vārds>
<Vārds>
<Vārds>
<Vārds>
<Vārds>
<Vārds>
<Vārds>

Par zemi
Par ēkām
nokavējuma
nokavējuma
pamatparāds
pamatparāds
nauda
nauda
2,81
7,00
2,79
7,00
1,55
1,03
0,17
0,11
0,14
0,06
0,06
0,02
1,25
0,50
0,03
00,01
4,85
1,93
-

Pavisam
9,81
9,79
2,86
0,20
0,08
1,75
0,04
6,78
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<Uzvārds> <Vārds>
<Uzvārds> <Vārds>
Kopā

0,09
1,56
16,53

0,03
0,62
7,01

7,17

2,90

0,12
2,18
33,61

2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
3.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantā noteikts, ka 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 izdevumos.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka,
ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.
87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantu, Latvijas Republikas likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25panta ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 1977,80
apmērā pašvaldības budžetā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:
pamatparāds EUR 1383,21;
nokavējuma nauda EUR 594,59.
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
4.
Ar 2016.gada 3.marta Jelgavas tiesas lēmumu lietā Nr. C15139716 pasludināts <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, maksātnespējas process.
Ar 2016.gada 31.augusta Jelgavas tiesas lēmumu apstiprināta bankrota procedūras
pabeigšana, apstiprināts 2016.gada 15.jūlija saistību dzēšanas plāns, kas paredzēts 36 mēnešiem
un pasludināta saistību dzēšanas procedūra.
2016.gada 31.martā Ludzas novada pašvaldība pieteica kreditora prasījumu (izejošā
dokumenta reģistrācijas Nr. 3.1.1.7/343) par Vladimira Bičkovska bijušajiem īpašumiem laika
periodā no 2007.gada līdz 2012.gadam EUR 3341,62 apmērā:
Par zemi
Par ēkām
Kadastra
Īpašums
pamat- nokavējuma pamat- nokavējuma Pavisam
numurs
parāds
nauda
parāds
nauda
Latgales
68010080039
265,93
186,43 1348,42
943,58 2744,36
šķērsiela 5
Ēdnīca
68460070479
24,27
16,76
55,87
39,54
136,44
Istrenka
68600010073
122,59
80,95
203,54
Kaugani
68600090006
19,40
11,06
30,46

15
SGB
68600060232
Filips
68600010165
Veclabadas c.
68605010027
Kopā

26,99
459,18

15,13

53,29
57,98
310,33 1515,56

45,99
27,44
1056,55

42,12
99,28
85,42
3341,62

Vladimirs Bičkovskis saistību dzēšanas procedūras laikā no 2016.gada septembra
mēneša līdz 2019.gada oktobra mēnesim veicis iemaksas pašvaldības budžetā EUR 26,83
apmērā:
Par zemi
Īpašums
Kadastra numurs
pamatnokavējuma Pavisam
parāds
nauda
Istrenka
68600010073
6,59
4,34
10,93
Kaugani
68600090006
4,24
2,76
7,00
SGB
68600060232
5,40
3,50
8,90
Kopā
16,23
10,60
26,83
Maksātnespējas likuma 164.panta pirmajā daļā noteikts, ja parādnieks veicis fiziskās
personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās
minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par
dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta trešo daļu lēmumu par parādnieka
atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, kas norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā
pieņem tiesa, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru.
Civilprocesa likuma 363.35panta trešajā daļā noteikts, ka, apstiprinot saistību dzēšanas
procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas saistību dzēšanas
procesa laikā.
Maksātnespējas likuma 165.panta ceturtajā daļā noteikts, ka, izbeidzot saistību dzēšanas
procedūru, tiesa vienlaikus izbeidz fiziskās personas maksātnespējas procesu.
Ar 2019.gada 6.novembra Zemgales rajona tiesas lēmumu lietā Nr. C15139716 nolemts izbeigt
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, saistību dzēšanas procedūru un fiziskās personas
maksātnespējas procesu un dzēst 2016.gada 15. jūlija saistību dzēšanas plānā norādītās
neizpildītās saistības pret Ludzas novada pašvaldību.
Saskaņā ar pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites <Vārds Uzvārds> uz
27.12.2019. atlikušais nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds EUR 1958,51 un nokavējuma
nauda EUR 1356,28 apmērā, kas ņemot vērā iepriekš minēto, ir jādzēš.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka,
ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu
parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Civilprocesa likuma 363.35panta trešo daļu, Maksātnespējas likuma 164.panta
pirmo daļu un trešo daļu, 165.panta ceturto daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 25.panta ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 3314,79 apmērā:
Par zemi
Par ēkām
Kadastra
Īpašums
Pavisam
numurs
pamat- nokavējuma pamat- nokavējuma
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Latgales
68010080039
šķērsiela 5
Ēdnīca
68460070479
Istrenka
68600010073
Kaugani
68600090006
SGB
68600060232
Filips
68600010165
Veclabadas c.
68605010027
Kopā

nauda
parāds
186,43 1348,42

parāds
265,93
24,27
116,00
15,16
21,59
442,95

16,76
76,61
8,30
11,63

55,87
53,29
57,98
299,73 1515,56

nauda
943,58
39,54
45,99
27,44
1056,55

2744,36
136,44
192,61
23,46
33,22
99,28
85,42
3314,79

2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
14.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
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 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu Ņukšu
pagastā kopsummā EUR 151.52, norakstot no pašvaldības bilances 2019. gada izmaksās,
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, miršanas datums 02.12.2019..
2. Dzēst debitoru parādu par veco ļaužu aprūpes māja “Raipole” maksas pakalpojumiem
Nirzas pagastā kopsummā EUR 133.89, norakstot no pašvaldības bilances 2019.gada izmaksās,
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, miršanas datums 13.11.2019..
15.§
Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot iesniegto informāciju par “Sociālā dzīvokļa ierīkošanas SES ēkā
18.novembra ielā 17A, Ludzā, Ludzas novadā” projekta izstrādi”, tika konstatēts, ka
2017.gada 16.maijā Ludzas novada pašvaldība noslēdza ar IK “LG PLUSS”, reģistrācijas
Nr.42402016673, juridiskā adrese Jupatovkas iela 9, Rēzekne, līgumu Nr.P-186/2017 „Par
administratīvās ēkas 18.novembra ielā 17A, Ludzā vienkāršotās atjaunošanas” projekta
izstrādi. Izstrādes līgumcena ir 900.00 EUR.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru
kabineta 13.02.2018. noteikumiem Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar to, ka administratīvajā ēkā 18.novembra ielā 17A, Ludzā tiek realizēts
projekts “Multifunkcionālā dienas centra izveide”, iepriekš izstrādātais projekts zaudē savu
aktualitāti, norakstīt no pašvaldības bilances 2019.gada izdevumos izstrādāto dokumentāciju
EUR 900.00 apmērā.
16.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2019.gada 16.decembra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/604 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā reģistrēts16.12.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3813-S) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2019.gada novembra mēnesī aprēķināto summu EUR
349,02 apmērā t.sk. EUR 6,77 par apgaismošanu, EUR 284,76 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksu, EUR 56,76 par apkuri un EUR 0,73 ūdens patēriņa starpību
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
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada novembra mēnesi
EUR 349,02 (trīs simti četrdesmit deviņi euro 02 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada
novembra mēnesi EUR 349,02 (trīs simti četrdesmit deviņi euro 02 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.
17.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds> iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts
08.11.2019. un reģistrēts Ludzas novada būvvaldē ar Nr.3.5.3/2019/215-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu ēkas Kuļņeva ielā 33, Ludzā, fasādes krāsojuma atjaunošanai, kas
atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā, 130 m2 platībā. Kopējās krāsas izmaksas – 207.22
EUR.
Atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības
palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā”:
- 7.punktam, uz līdzfinansējumu var pretendēt Ludzas pilsētas vēsturiskā centra
teritorijā esošās ēkas;
- 16.punktam, būvvalde ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu (26.11.2019. par
līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3.5.4/2019/19) atbalsta piešķiršanai;
- 19.2.punktam, fasāžu krāsojuma atjaunošanai Ludzas novada pašvaldība
līdzfinansē (neietverot fasādes krāsojuma darbu izmaksas) – līdz 50% no fasāžu
krāsu materiāla tāmes, bet ne vairāk kā EUR 1139.00.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds> pašvaldības līdzfinansējumu 103.61 EUR apmērā ēkas Kuļņeva
ielā 33, Ludzā fasādes krāsojuma atjaunošanai
2. <Vārds Uzvārds> pēc darbu pabeigšanas iesniegt pašvaldībai būvvaldes atzinumu par
paveiktiem darbiem un rēķinu pašvaldības līdzfinansējuma daļas saņemšanai.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar <Vārds Uzvārds>.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi SIA “Gimnasium” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 2019.gada 11.decembrī un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3727-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu militāri patriotiskās spēles “Jaunie Latvijas sargi” organizēšanas
nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldībā 2020.gadā 2500-3500 EUR apmērā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt SIA “Gimnasium”pašvaldības līdzfinansējumu līdz EUR 3000.00 apmērā
militāri patriotiskās spēles “Jaunie Latvijas sargi“ Ludzas novada pašvaldībā organizēšanai un
pakalpojumu apmaksai.
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2. SIA “Gimnasium” 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 OK ”KĀPA” iesniegumu “Par orientēšanās
sacensību “Kāpa 2020” sarīkošanu Ludzas novadā”, kas pašvaldībā saņemts 2019. gada
29. novembrī un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3511-S, ar lūgumu piekrist sacensību rīkošanai
Ludzas novadā un sniegt atbalstu organizatorisko jautājumu risināšanā un piešķirt finansiālu
atbalstu 4000.00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts 2020.gada 26.-28. jūnijā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembrā sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Orientēšanās klubam “KĀPA” pašvaldības līdzfinansējumu līdz
4000.00 EUR apmērā orientēšanās sacensību “Kāpa 2020” sarīkošanai Ludzas novadā un
pakalpojumu apmaksai.
2. OK “KĀPA” 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.
19.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.29 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.29 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2019.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.29 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
20.§
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Par dzīvojamās platības piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
02.12.2019. iesniegumu (pašvaldībā saņemts 02.12.2019. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.2/2019/3536S) par dzīvojamās platības piešķiršanu kā speciālistam - Ludzas novada pašvaldības arhitektei.
Ludzas novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” (protokols Nr.6, 40.§) 91.2. punkts nosaka, kādām personām pašvaldība
ir tiesīga izīrēt pašvaldībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, kurai Ludzas
novada dome ir noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, un ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> dzīvojamo plātību - labiekārtotu 2 istabu
dzīvokli Nr.29, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, dzīvokļa kopējā platība
53,96 kv.m., dzīvojamā platība 32,5 kvm.
2. <Vārds Uzvārds> viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt dzīvojamās
telpas īres līgumu ar Ludzas novada pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ludzas
apsaimniekotājs” par dzīvojamās telpas Nr.29, Latgales ielā 51, Ludzā, Ludzas novadā, īri.
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz 3 (trim) gadiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija noteikumos Nr.2 „Ludzas
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un
publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nākotnes
redakcijas, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī, 14.panta pirmā un otrā daļa nosaka:
“(1)Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu
turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja
pārstāvis). (2) Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu
turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai, tai skaitā tās pilsētas
(novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla
daļu pārvaldīšana (turpmāk arī - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot
13.06.2019. likuma “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā” (stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī) 3.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 24.jūlija noteikumos Nr.2 „Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot 3.1.punktā vārdus “Ludzas novada domes priekšsēdētājs”.
1.2. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā:
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“3.2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors vai
cita Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram pakļauta amatpersona, kurai ar pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu ir nodotas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas
tiesības (turpmāk arī - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”
1.3. Svītrot 3.3.punktā otro teikumu.
1.4. Aizstāt 3.4.punktā vārdus “Ludzas novada domes priekšsēdētājs” ar vārdiem “kapitāla
daļu turētāja pārstāvis”.
2. Grozījumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
22.§
Par atsevišķu Ludzas novada domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nākotnes
redakcijas, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī, 14.panta pirmā un otrā daļa nosaka:
“(1)Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu
turētāja lēmumus pieņem pašvaldības izpilddirektors (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja
pārstāvis). (2)Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu var nodot pašvaldības kapitāla daļu
turētāja lēmumu pieņemšanas tiesības citai tam pakļautai amatpersonai, tai skaitā tās pilsētas
(novada) pašvaldības struktūrvienības vadītājam, kurai ir uzticēta attiecīgu pašvaldības kapitāla
daļu pārvaldīšana (turpmāk arī - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot
13.06.2019. likuma “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā” (stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī) 3.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ludzas novada domes
lēmumus:
1.1. Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu “Par Ludzas novada
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas
centrs” (protokols Nr.10, 12.§);
1.2. Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu “Par Ludzas novada
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” (protokols Nr.10, 13.§);
1.3. Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu “Par Ludzas novada
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „ALAAS”
(protokols Nr.10, 14.§);
1.4. Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumu “Par Ludzas novada
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Ludzas tūrisma
aģentūra” (protokols Nr.10, 15.§).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei I.Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt
tos Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par noteikumu “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem
kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt
valdes locekļus” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nākotnes
redakcijas, kas stāsies spēkā 2020.gada 1. janvārī, 37. panta desmitā daļa nosaka:
“(10)Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu
amatiem kapitālsabiedrībās, kurās atvasinātai publiskai personai kā dalībniekam (akcionāram)
ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus atvasinātas publiskas
personas kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome, tai skaitā:
1) nominācijas komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un nominācijas komisijas locekļiem
izvirzāmās prasības;
2) minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu izglītību, valodu prasmi un
darba pieredzi;
3) valdes un padomes locekļiem nepieciešamās kompetences un to novērtēšanas kārtību;
4) kārtību, kādā informācija par nominācijas procesa norisi un rezultātiem tiek dokumentēta
un publiskota;
5) personāla atlases konsultanta pienākumus un ar to izpildi saistīto izdevumu segšanas
kārtību.”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot
13.06.2019. likuma “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumā” (stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī) 11.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Ludzas novada domes 2017.gada
10.oktobra noteikumus “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem
kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes
locekļus” (apstiprināti ar Ludzas novada domes 2017.gada 10.oktobra lēmumu (protokols
Nr.18, 4.§)).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
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atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.janvāri noteikt Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora mēneša
amatalgu EUR 1110,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
25.§
Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja
mēneša amatalgu EUR 1000,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
26.§
Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora amatalgas noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.janvāri noteikt Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktora
mēneša amatalgu EUR 1100,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
27.§
Par nekustamā īpašuma, “Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
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Ziņo: E.Mekšs
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.
Ludzas novada pašvaldībā 25.11.2019. reģistrēts SIA “HEVONEN” reģ.
Nr.40003903505 juridiskā adrese: “Jaunbērzi”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.2.9.4/2019/3461-S) ar lūgumu nodot atsavināšanai nekustamo
īpašumu ”Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
Nekustamais īpašums, ”Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads reģistrēts Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000552265 ar kadastra
numuru 68600010068, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 68600010627001 un
zemes vienības 0,2794 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010627.
2019.gada 16.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, ”Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novads, kas reģistrēts Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000552265 ar kadastra numuru 68600010068, kas sastāv no būves ar kadastra
apzīmējumu 68600010627001 un zemes vienības 0,2794 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600010627.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,3956 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6888 004 0234, “Kalnāji”, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 6.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds Uzvārds> iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2019/3615-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes vienību
0,3956 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0234, “Kalnāji”, Kivdolova, Pureņu
pagasts, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds Uzvārds> piederošās būves (ar kadastra apzīmējumiem
68880040234001; 68880040234002; 68880040234003) “Kalnāji”, Kivdolova, Pureņu pagasts,
Ludzas novads.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves)
īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
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2019.gada 16.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,3956 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6888 004 0234, “Kalnāji”, Kivdolova, Pureņu pagasts, 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 18.decembra sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 0,3956 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0234, “Kalnāji”, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - 0,3956 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0234,
“Kalnāji”, Kivdolova, Pureņu pagasts, 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.
29.§
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 32 dz.25, Ludza, Ludzas novads
īres līguma pagarināšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada
20.decembra iesniegumu par 23.12.2019. Dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 43/16
pagarināšanu kā speciālistam (darba devējs SIA “Ludzas medicīnas centrs”).
Ludzas novada domes 25.03.2010. saistošo noteikumu Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” (protokols Nr.6, 40.§) 91.2. punkts nosaka, kādām personām pašvaldība
ir tiesīga izīrēt pašvaldībai piederošu vai valdījumā esošu dzīvojamo telpu, kurai Ludzas
novada dome ir noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ar
domes lēmumu ir tiesīga izīrēt speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu
speciālistu nodrošinājums, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pagarināt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> 2-istabu dzīvokļa Nr.25, Raiņa iela 32,
Ludzā, Ludzas novads īres tiesības.
2. Noteikt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu – uz darba tiesisko attiecību laiku, bet
ne ilgāku par trim gadiem. Izbeidzoties dzīvojamās telpas īres līguma termiņam, īrniekam ir
tiesības uz īres līguma termiņa pagarināšanu, ja tiks turpinātas darba tiesiskās attiecības ar
darba devēju.
3. <Vārds Uzvārds> viena mēneša laikā pagarināt ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
23.12.2016. dzīvojamo telpu īres līgumu Nr. 43/16.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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30.§
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: K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 19.decembra atzinumu Nr.1-18/11906 „Par Ludzas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1”, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt precizējumu 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”” un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Izteikt 97., 98., 99.punktus šādā redakcijā:
“97. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu
fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 2
līdz 280 naudas soda vienībām.
“98. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt šādas amatpersonas:
98.1. Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas amatpersonas;
98.2. Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāji.
99. Administratīvās lietas izskata Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.””
2. Atzīt par spēkā neesošiem Ludzas novada domes 2019.gada 28.novembra sēdes
lēmuma “Par Ludzas novada pašvaldības 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” (protokols Nr.18, 19.§) 1.7. un 1.9.apakšpunktus.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt Ludzas novada domes 2017.gada
28.decembra saistošo noteikumu Nr.16 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā” konsolidēto versiju elektroniskā veidā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
31.§
Par deleģējuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un
apstādījumu uzturēšanu un apsaimniekošanu
Ziņo: K.Nikolajeva; E.Mekšs, A.Gendele

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
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(ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana); kapsētu izveidošanu un
uzturēšanu, pretplūdu pasākumiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajā daļā teikts, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtības veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska
persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot minētā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Likuma
42.panta pirmajā daļā noteikts, ka lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
tai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu, jāņem vērā tās pieredze, reputācija,
resursi, personāla kvalifikācija un citi kritēriji.
Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka Publisko iepirkumu likumu
nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem,
kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas
darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā
kontrolē pasūtītājs;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā
pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu,
kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas
Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas
ietekmes uz to.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (Reģ.Nr. 42403015020) ir Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai. SIA
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ceļu un
maģistrāļu būvniecība, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība, ainavu
veidošanas un uzturēšanas darbības u.c darbības.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības veids
un piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).
Pašvaldības SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vairāk nekā piecpadsmit gadus
Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2. punkta izrietošu uzdevumu – gādā par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu, ielu, ceļu un laukumu būvniecību un uzturēšanu, kā arī rūpējās par ielu, parku,
skvēru un zaļo zonu uzturēšanu.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” var nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas “gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” izrietošus pārvaldes uzdevumus:
1. ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas; parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas pasākumu jomā Ludzas pilsētas teritorijā, tas ir:
1.1. ietvju, gājēju celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšana ziemā, t.sk., attīrīšanu no
sniega, izmantojot mehanizētos transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar atbilstošiem mehānismiem,
slīdamības mazināšanai jebkura seguma virsmām;
1.2. ietvju, gājēju celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšanu pavasara – rudens sezonā,
t.sk. smilšu un ceļu putekļu novākšanu;
1.3. parka, skvēru, publiskā lietošanā esošo teritoriju un citu zaļo zonu sakopšanu;
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1.4. krūmu izciršanu grāvjos, nogāzēs, krūmu atvašu pļaušanu un zāles pļaušanu
grāvjos;
1.5. parka, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu – augu, koku, krūmu stādīšanu un uzturēšanu, koku zaru zāģēšanu, celmu frēzēšanu,
puķu dobju ierīkošanu un uzturēšanu, zāles pļaušanu;
1.6. publisku bērnu rotaļu laukumu un publiski pieejamu sporta laukumu uzturēšanu un
sakopšanu;
1.7. sabiedrisko tualešu, tajā skaitā pārvietojamo biotualešu publiskās vietās,
uzturēšanu.
Ludzas
novada
pašvaldības
kapitālsabiedrības
–
SIA
„LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 2. un 3.punktā noteiktajiem gadījumam.
Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības uzturēšana
labā kvalitātē ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības
dzīvot sakoptā un drošā vidē. Sadarbībā ar Pašvaldību SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
tiks nodrošināti darbaspēka, administratīvie un tehniskie resursi, lai ar deleģēšanas līgumu
uzdotos pārvaldes uzdevumus varētu veikt kvalitatīvi.
Izvērtējot iepriekšminēto, secināms, ka nepastāv šķēršļi pārvaldes uzdevumu
deleģēšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Pārvaldes uzdevumus var
veikt efektīvāk, tāpēc pieļaujama no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā
minētajām pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu deleģēšana.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(Reģ.Nr.42403015020) no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana) izrietošu pārvaldes
uzdevumu- veikt Ludzas pilsētas ietvju un brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšanu un
apsaimniekošanu (Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums 1.pielikumā).
2. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgt uz laika periodu no 2020.gada
1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.
3. Pilnvarot Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu parakstīt Ludza novada domes
priekšsēdētājam Edgaram Mekšam.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai informēt par noslēgto līgumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
5. Uzdot Administratīvai nodaļai nodrošināt informācijas par noslēgto Pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līgumu un deleģēšanas līguma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ludza.lv atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
6. Šis lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.
7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2016.gada
28.janvāra lēmums “Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu
uzturēšanu un apsaimniekošanu” (prot. Nr.2, 20.§).
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8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada pašvaldības un SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” noslēgtais 2016.gada 1.marta līgums Nr. P-065/2016.

Sēdi slēdz plkst. 8.50.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 27.decembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 27.decembrī.

I.Vonda
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1. pielikums
2019.gada 27.decembrī
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.20, 16.§

Saraksts
par Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķinu
2019.gada novembris
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adrese

Platība
m2

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
Baznīcas ielā 30 dz.3
Rekašova iela 14 dz.6
Latgales ielā 30 dz.27
Raiņa iela 14 dz.2
Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Baznīcas iela 30 dz.2
Kopā:

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

Apgaismojums
EUR

1
2
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2

14.11
29.44
22.86
42.76
19.86
14.55
15.58
20.34
26.55
13.88
19,69
27,79
17,35
284.76

0.40
0.92
0.51

27.71
53.96
41.91
63.90
37.05
35.38
29.06
37.25
39.11
24.34
36.51
56.78
32.36

0.59
0.59
0.48
2.07
0.22
0.40
0.59
6.77

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
01.06.2017.
20.03.2018.
11.04.2019.
18.04.2019.
30.04.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
01.11.2019.
01.10.2019.
10.10.2019.
14.10.2019.
24.10.2019.

par apkuri un ūdens patēriņa starpības izdevumiem
2019.gada novembris
Nr.
p.k.

1.
2.

Adrese

Latgales iela 30 dz.27
Latgales iela 51 dz.29
Kopā:

Apkure
EUR
37.46
19.30
56.76

Ūdens
patēriņa
starpība
EUR
0.73

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Brīvs
no-līdz
01.11.2019.
01.06.2017.

0.73

A.Poikāne
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