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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2019.gada 29.novembrī

Protokols Nr. 18

Sēde sasaukta plkst. 13.00
Sēdi atklāj plkst. 13.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst 13.03), Olita
Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne
Sēdē nepiedalās: Arturs Isakovičs – darbnespēja; Olga Petrova - darbnespēja, Viesturs Rancāns
- pamatdarbs, Svetlana Rjutkinena - pamatdarbs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors; Sarmīte Gutāne, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
-

Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” žurnālists

Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne,); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 34 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem:
1. Par pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisijas
izveidošanu.
2. Par Ludzas novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
3. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu.
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Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne,); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta
ar 35., 36. un 37.punktu.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un būvei.
2. Par adreses dzēšanu telpu grupām.
3. Par adreses dzēšanu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
5. Par zemes nomas maksu.
6. Par zemes vienību sadali, pievienošanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam un lietošanas mērķu noteikšanu.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
8. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada pagastu
administratīvajās teritorijās.
9. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu.
10. Par materiālās palīdzības piešķiršanu.
11. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
13. Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta „Mārketinga kampaņa Latgales
reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanai.
14. Par noteikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
apstiprināšanu.
15. Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas nolikuma grozījumiem.
16. Par grozījumu Ludzas novada Sociālās aprūpes centra “Ludza” nolikumā.
17. Par mēnešalgu Ludzas novada Sociālās aprūpes centra “Ludza” direktoram.
18. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
19. 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.
20. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
21. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Ludzas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
22. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Ludzas novada
domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.
23. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu
nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
24. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījums Ludzas novada
domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Ludzas novada kapsētu darbību un
uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.
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25. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījums Ludzas novada
domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu.
26. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
27. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada simbolikas
izmantošanu”” apstiprināšanu.
28. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījums Ludzas novada
domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”” apstiprināšanu.
29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 100, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
33. Par nekustamā īpašuma, vienības 0,1626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68780050283, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
35. Par pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisijas
izveidošanu.
36. Par Ludzas novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.16
„Grozījumi Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
37. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu.
Plkst. 13.03 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
1.§
Par adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai un būvei
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 05.11.2019.
iesniegumu, reģ. 05.11.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/3259-S, par adreses piešķiršanu būvei
(dzīvojamā māja) „Saulesmāja”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 11.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošai apbūvētai zemes vienībai 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580040033 un ar to funkcionāli saistītai būvei adresi: “Saulesmāja”, Isnaudas pag., Ludzas
nov..
2.§
Par adreses dzēšanu telpu grupām
Ziņo: E.Mekšs
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060111 atrodas
dzīvojamā māja Fr.Kempa ielā 9, Ludza, Ludzas nov., kura pieder vienai īpašniecei <Vārds
Uzvārds> (pamats 2014.gada 4.jūlija dāvinājuma līgums un 2018.gada 31.janvāra pirkuma
līgums), ir nepieciešams likvidēt un izslēgt no valsts adrešu reģistra adreses telpu grupām ar
kadastra apzīmējumiem 68010060111001001 un 68010060111001002 un pamatojoties uz
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 26.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Dzēst telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060111001001 adresi Fr.Kempa
iela 9-1, Ludza, Ludzas nov., (adreses klasifikatora kods 117266507).
2. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68010060111001002 adresi
Fr.Kempa iela 9-2, Ludza, Ludzas nov., (adreses klasifikatora kods 117266515).
3.§
Par adreses dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 21.novembrī saņēma Valsts zemes dienesta adrešu
reģistra daļas 2019.gada 21.novembra elektronisko vēstuli „Par adreses Tirgus iela 2A, Ludza,
Ludzas nov. saglabāšanu Adrešu informācijas sistēmā”, kurā lūgts izvērtēt un pieņemt domes
sēdes lēmumu par adresācijas objektu Tirgus iela 2A, Ludza, Ludzas nov. (klasifikatora kods
105897673). Pēc izvērtēšanas tika konstatēts ka, ka adrese Tirgus iela 2A, Ludza, Ludzas nov.
nav adresācijas objekts.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi”
9.punktam un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas adreses objektu
Tirgus iela 2A, Ludza, Ludzas nov. (klasifikatora kods 105897673).
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4.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 04.11.2019.
iesniegumu, reģ. 04.11.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/3254-S, par zemes vienības 7,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580090122 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68580090046 „Ļadina”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68580090122, „Jaunļadina”, Isnaudas pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 7,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68580090122 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68580090046 „Ļadina”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68580090122, piešķirt īpašuma nosaukumu „Jaunļadina”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
5.§
Par zemes nomas maksu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Daugavpilī,
2019.gada 11.novembra iesniegumu, reģ. 11.11.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/3322-S, par zemes
nomas līguma Nr.Z-246/2014 pagarināšanu par nomas maksu viņam piederošo 1/2 domājamo
daļu no zemes īpašuma 2594 kv.m kopplatībā Sporta ielā 21B, Ludza, Ludzas nov., uz kuras
atrodas Ludzas novada pašvaldības īpašumā piederoša sporta ēkas daļa Sporta ielā 21, Ludza,
Ludzas nov. un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu līdz 2024.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 par faktisko nomas periodu no 2017.gada 1.janvāra.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt zemes nomas līgumu.
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5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par zemes vienību sadali, pievienošanu, īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam un lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot valsts akciju sabiedrības „LATVIJAS VALSTS CEĻI”, reģistrācijas numurs
40003344287, juridiskā adrese Gogoļa ielā 3, Rīga, 2019.gada 8.novembra iesniegumu
Nr.4.9/9032 „Par zemes zemesgabalu izveidošanu, nosaukumu un lietošanas mērķu
noteikšanu”, kurš Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2019/3301-S, Ludzas
novada dome konstatēja:
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti Satiksmes
ministrijai piekrītoši nekustamie īpašumi:
1) “Autoceļš A12”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.68580020408,
sastāvošs no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020567,
68580020725, 68580020727;
2) “V544”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.68580020412, sastāvošs no
piecām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020412, 68580030105,
68580070130, 68580080117, 68580100149;
3) “A12 blakusceļš”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.68580020731,
sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020726.
Pēc maršruta E22 posma Ludza-Terehova km 129,3-147,10 izbūves pabeigšanas uz
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020412, 68580030105, 68580070130,
68580080117, 68580100149 ir izbūvēti valsts galvenā autoceļa A12 “Jēkabpils-RēzekneLudza-Krievijas robeža (Terehova)” posmi, kā arī atrodas valsts vietējo autoceļu V512
“Kovaļki-Andži” un V521 “Ņukši-Andži” posmi, blakus ceļi un pēc būvniecības rekultivēti
zemes gabali.
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”.
Pamatojoties uz 2011.gada 19.oktobra Ministru kabineta 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, Kadastra likuma
11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 5.punktu un LR
Satiksmes ministrijas 2016.gada 14.decembra Deleģēšanas līgumā Nr. SM 2016/-58 doto
pilnvarojumu, VAS “Latvijas Valsts ceļi” lūdz, atbilstoši grafiskajiem pielikumiem:
1) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību platībā 12,0 ha ar kadastra
apzīmējumu 68580030105 trīs zemes vienībās ar platībām 4,1 ha, 0,9 ha un 7,0 ha;
2) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību platībā 3,4 ha ar kadastra
apzīmējumu 68580070130 septiņās zemes vienībās ar platībām 0,6 ha, 0,3 ha, 0,5 ha, 0,4 ha,
0,5 ha, 0,9 ha un 0,2 ha;
3) sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību platībā 11,7 ha ar kadastra
apzīmējumu 68580100149 četrās zemes vienībās ar platībām 2,0 ha, 0,6 ha, 1,0 ha un 8,1 ha;
4) izveidot jaunu zemes vienību 0,46 ha platībā (Autoceļš A12) apvienojot zemes
vienības (pielikums Nr.2): zemes vienību 0,4 ha platībā, kura atdalīta no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68580070130 un zemes vienību 0,06 ha platībā, pārkārtojot robežu ar
Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību (V506) ar kadastra apzīmējumu 68580070066;
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5) zemes vienībām ar kadstra apzīmējumiem 68580020412, 68580080117 un
sadalītajiem zemes gabaliem ar platībām – 4,1 ha (pielikums Nr.1), 0,46 ha un 0,2 ha
(pielikums Nr.2), 2.0 ha un 8,1 ha (pielikums Nr.3), 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 ar klasifikatora kodu 1101, un pievienot tās pie nekustamā īpašuma ar
kadastra numuru 68580020408 “Autoceļš A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov., kurš pēc
apvienošanas sastāvēs no desmit zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020567,
68580020725, 68580020727, 68580020412, 68580080117 un sadalītajiem zemes gabaliem ar
platībām 4,1 ha, 0,46 ha, 0,2 ha, 2,0 ha, 8,1 ha;
6) zemes gabaliem ar platībām 0,5 ha un 0,9 ha (pielikums Nr.2) un 1,0 ha (pielikums
Nr.3) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar klasifikatora kodu 1101, un pievienot tās
pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020731 “A12 blakusceļš”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., kurš pēc apvienošanas sastāvēs no četrām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 68580020726 un zemes gabaliem ar platībām 0,5 ha, 0,9 ha un 1,0 ha;
7) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu “Autoceļš V512”,
Isnaudas pag., Ludzas nov., sastāvošu no sadalītajiem zemes gabaliem ar platībām 7,0 ha
(pielikums Nr.1) un 0,6 ha (pielikums Nr.2) un noteikt tiem nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
ar klasifikatora kodu 1101;
8) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu “Autoceļš V521”,
Isnaudas pag., Ludzas nov., sastāvošu no sadalītā zemes gabala ar platību 0,3 ha (pielikums
Nr.2) un noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar klasifikatora kodu 1101;
9) izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu “A12 rekultivēta zeme”,
Isnaudas pag., Ludzas nov., sastāvošu no sadalītajiem zemes gabaliem ar platībām 0,9 ha
(pielikums Nr.1), 0,5 ha (pielikums Nr.2) un 0,6 ha (pielikums Nr.3) un noteikt tiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi atbilstoši Ludzas novada pašvaldības teritorijas plānojumā
noteiktajam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši 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, kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktu, Zemes ierīcības likuma Pārejas
noteikumu 5.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
1.panta 14.punktu, 11.panta otrās daļas pirmo apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai, reģistrācijas numurs 90000088687,
sadalīt valdījumā esošo zemes vienību ar kopējo platību 12,0 ha ar kadastra apzīmējumu
68580030105 trīs zemes vienībās ar platībām 4,1 ha, 0,9 ha un 7,0 ha.
2. Atļaut Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai, reģistrācijas numurs 90000088687,
sadalīt valdījumā esošo zemes vienību ar kopējo platību 3,4 ha ar kadastra apzīmējumu
68580070130 septiņās zemes vienībās ar platībām 0,6 ha, 0,3 ha, 0,5 ha, 0,4 ha, 0,5 ha, 0,9 ha
un 0,2 ha.
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3. Atļaut Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai, reģistrācijas numurs 90000088687,
sadalīt valdījumā esošo zemes vienību ar kopējo platību 11,7 ha ar kadastra apzīmējumu
68580100149 četrās zemes vienībās ar platībām 2,0 ha, 0,6 ha, 1,0 ha un 8,1 ha.
4. Piekrist, ka Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, reģistrācijas numurs
90000088687, izveido jaunu zemes vienību 0,46 ha platībā (Autoceļš A12) apvienojot zemes
vienības (pielikums Nr.2) : zemes vienību 0,4 ha platībā, kura atdalīta no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68580070130 un zemes vienību 0,06 ha platībā, pārkārtojot robežu ar
Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību (V506) ar kadastra apzīmējumu 68580070066.
5. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs 90000088687,
valdījumā esošiem zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020412, 68580080117 un
sadalītajiem zemes gabaliem ar platībām – 4,1 ha (pielikums Nr.1), 0,46 ha un 0,2 ha
(pielikums Nr.2), 2.0 ha un 8,1 ha (pielikums Nr.3), 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 (klasifikatora kods 1101), un atļaut pievienot tās pie nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68580020408 “Autoceļš A12”, Isnaudas pag., Ludzas nov., kurš
pēc apvienošanas sastāvēs no desmit zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020567,
68580020725, 68580020727, 68580020412, 68580080117 un sadalītajiem zemes gabaliem ar
platībām 4,1 ha, 0,46 ha, 0,2 ha, 2,0 ha, 8,1 ha.
6. Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs 90000088687,
valdījumā esošiem zemes gabaliem ar platībām 0,5 ha un 0,9 ha (pielikums Nr.2) un 1,0 ha
(pielikums Nr.3) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (klasifikatora kods 1101), un atļaut
pievienot tās pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020731 “A12 blakusceļš”,
Isnaudas pag., Ludzas nov., kurš pēc apvienošanas sastāvēs no četrām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 68580020726 un zemes gabaliem ar platībām 0,5 ha, 0,9 ha un 1,0 ha.
7. Pieškirt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs
90000088687, valdījumā esošam jaunam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no atdalītajiem
zemes gabaliem ar platībām 7,0 ha (pielikums Nr.1) un 0,6 ha (pielikums Nr.2), īpašuma
nosaukumu “Autoceļš V512”, Isnaudas pag., Ludzas nov., un noteikt tam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (klasifikatora kods 1101).
8. Pieškirt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs
90000088687, valdījumā esošam jaunam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no atdalītā zemes
gabala ar platību 0,3 ha (pielikums Nr.2), īpašuma nosaukumu “Autoceļš V521”, Isnaudas
pag., Ludzas nov., un noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (klasifikatora kods
1101).
9. Pieškirt Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas, reģistrācijas numurs
90000088687, valdījumā esošam jaunam nekustamam īpašumam, kurš sastāv no atdalītajiem
zemes gabaliem ar platībām 0,9 ha (pielikums Nr.1), 0,5 ha (pielikums Nr.2) un 0,6 ha
(pielikums Nr.3), īpašuma nosaukumu “A12 rekultivēta zeme”, Isnaudas pag., Ludzas nov., un
noteikt tam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome izskatīja 2019.gada 12.novembrī saņemto sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela
16A, Ludza, Ludzas nov., iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2019/3350-S) ar lūgumu
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apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68010030069
Rūpniecības ielā 4, Ludza, Ludzas nov..
Izvērtējot sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda, sertifikāts Nr. AA000000054
(derīgs līdz 2020.gada 6.decembrim) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68010030069 sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010030069, tika
konstatēts, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2019.gada 19.jūlija nosacījumus projekta izstrādei (3.5.3/2019/60-N “Nosacījumi
zemesierīcības projekta izstrādei”).
Projekta mērķis ir sadalīt nekustāmo īpašumu ar kadastra numuru 68010030069
Rūpniecības iela 4, Ludza, Ludzas nov. sastāvā esošo zemes vienību ar kadadastra apzīmējumu
68010030069 četrās daļās, veidojot atsevišķas zemes vienības, katram adresācijas objektam lai
no jaunveidojamām zemes vienībām izveidotu divus atsevišķus nekustamos īpašumus.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātājiem.
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2019-11-12 21:41:15 EET.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1.apakšpunktu, 28.2.apakpunktu
un 47.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 9.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” trešās nodaļas 16.2.apakšpunktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda, sertifikāts Nr. AA000000054,
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68010030069
sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010030069 sadalei saskaņā ar tā
grafisko pielikumu.
2. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.1 platībā 0,96 ha ar kadastra apzīmējumu
68010030276 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar klasifikācijas kodu 1001
(rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) un ar to funkcionāli saistītām ēkām saglabāt adresi
Rūpniecības iela 4, Ludza, Ludzas nov..
3. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.2 platībā 0,3495 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010030277 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu klasifikācijas
kodu 1104 (transporta līdzekļu garāžu apbūve) un garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu
68010030069004 piešķirt adresi Rūpniecības iela 4A, Ludza, Ludzas nov..
4. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.3 platībā 0,1163 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010030278 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu klasifikācijas
kodu 1001 (rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve) un caurlaides ēkai ar kadastra
apzīmējumu 68010030069005 piešķirt adresi Rūpniecības iela 4B, Ludza, Ludzas nov..
5. Jaunizveidotajai apbūvētai zemes vienībai Nr.4 platībā 0,1063 ha ar kadastra
apzīmējumu 68010030279 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu klasifikācijas
kodu 0801 (komercdarbības objektu apbūve) un administratīvai ēkai ar kadastra apzīmējumu
68010030069001 piešķirt adresi Rūpniecības iela 4C, Ludza, Ludzas nov..
6. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Projektēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu to izraisošo
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objektu atrašanās vietas (pēc ierosinātāja pieprasījuma) un platības var tikt precizētas, veicot
zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
7. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
8. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
9. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Austrumu mērnieks” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai.
10. Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā
noteiktajam.
8.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu
Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās
Ziņo: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus sniedz Ludzas novada pašvaldība.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta c apakšpunkts nosaka, ka
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par ūdensvada un kanalizācijas lietošanu.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3panta piekto daļu par to, ka tiek
paaugstināta maksa par auksto ūdeni un kanalizāciju, īrnieks rakstveidā brīdināms vismaz trīs
mēnešus iepriekš, norādot maksas paaugstināšanas iemeslus.
Izvērtējot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas, ūdens
bilanci, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktisko tarifu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecību ūdens bilanci saskaņā
ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas saskaņā
ar 2.pielikumu.
3. Noteikt tarifa palielinājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
patērētājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, 10% no 2014.gada 30.decembra (protokols
Nr.23, 43.§) domes sēdē apstiprinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa par
vienu kubikmetru, izņemot Pureņu pagastā noteikto kanalizācijas pakalpojumu tarifu.
4. Noteikt, ka patērētājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, maksa par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem vienam iedzīvotājam mēnesī tiek aprēķināta,
pamatojoties uz ūdens patēriņa normu 10 m³ mēnesī un apstiprināto ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifu par vienu kubikmetru attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
5. Apstiprināt tarifus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Ludzas novada
pagastu administratīvajās teritorijās saskaņā ar 3.pielikumu.
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6. Šī lēmuma 5.punktā noteiktie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās
vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm.
7. Uzdot Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2020.gada 1.janvārim
organizēt patērētāju rakstveida brīdināšanu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
tarifa paaugstināšanu.
8. Šī lēmuma 5.punktā noteiktais tarifs par ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumiem stājas spēkā ar 2020.gada 1.aprīli.
9. Uzdot Administratīvajai nodaļai nodrošināt informācijas par lēmumu publicēšanu
novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.
10. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
9.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures,
ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2019.gada 14.novembra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/539 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā reģistrēts 19.11.2019. ar Nr.3.1.1.8/2019/3388-S) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2019.gada oktobra mēnesī aprēķināto summu
EUR 303,47 apmērā t.sk. EUR 5,08 par apgaismošanu, EUR 255,67 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksu, EUR 40,55 par apkuri un EUR 2,17 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, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); 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 oktobra mēnesi EUR
303,47 (trīs simti trīs euro 47 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada
oktobra mēnesi EUR 303,47 (trīs simti trīs euro 47 centu) apmērā no Ludzas novada
pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši
1.pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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10.§
Par materiālās palīdzības piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
2019.gada 18.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>, iesniegums, reģ. Nr.3-1-1.8/2019/3087-S, par pabalsta krīzes
situācijā piešķiršanu alternatīvās apkures ierīkošanai dzīvoklī. Iesniegumam tika pievienota
tāme no SIA “VOLKVINS” par kopējo summu 1300,00 euro un būvmateriālu veikalu čeki par
kopējo summu 592,26 euro.
Veicot <Vārds Uzvārds> situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds>, dzīvo
viena, viņa ir bezdarbniece, saņem bezdarbnieka pabalstu 425,60 euro. Sakarā ar centralizētās
siltumapgādes atslēgšanu visā mājā, <Vārds Uzvārds> dzīvoklī ir nepieciešams ierīkot alternatīvo
apkuri. 2019.gada 28.oktobrī veicot <Vārds Uzvārds> dzīves apstākļu apsekošanu, tika
konstatēts, ka istabā ir ierīkota krāsns apkure, bet vēl nepieciešams ierīkot plīti virtuvē. <Vārds
Uzvārds> paskaidroja, ka viņai ir divas meitas, bet dzīvo atsevišķi un materiāli viņai nepalīdz.
<Vārds Uzvārds> Sociālajā dienestā ir iesniegusi SEB bankas konta pārskatu, kurā norādīts, ka
konta atlikums ir 368,68 euro. Šie naudas līdzekļi nav pietiekoši plīts ierīkošanai. <Vārds
Uzvārds> tika konstatētas krīzes situācijas pazīmes, viņai trūkst naudas līdzekļu plīts ierīkošanai
virtuvē.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.10.2017. Saistošo noteikumu
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 2.3., 2.3.1. un 2.3.3.punktu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pabalstu krīzes situācijā bezdarbniecei <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>, EUR 500,00 apmērā, alternatīvās apkures ierīkošanai dzīvoklī.
1.2. Seguma avots: 10.702., 6254 pabalsti krīzes situācijā naudā.
2.
2019.gada 18.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>, iesniegums, reģ. Nr. 3-1-1.8/2019/3083-S, par pabalsta
krīzes situācijā piešķiršanu alternatīvās apkures ierīkošanai dzīvoklī. Iesniegumam tika
pievienota tāme no SIA “VOLKVINS” par kopējo summu 3538,60 euro
Veicot <Vārds Uzvārds> situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds>,
dzīvo viņas valdījumā esošajā lauku mājā “Silarāji”, Pabarga, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
bet viņai piederošajā dzīvoklī “Hiacinti”-6, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nedzīvo.
<Vārds Uzvārds> ir pensionāre, saņem vecuma pensiju 172.68 euro. <Vārds Uzvārds>
paskaidroja, ka sakarā ar centralizētās siltumapgādes atslēgšanu visā mājā, dzīvoklī ir
nepieciešams ierīkot alternatīvo apkuri. 2019.gada 11.novembrī veicot <Vārds Uzvārds>,
dzīves apstākļu apsekošanu viņas faktiskajā dzīvesvietā “Silarāji”, Pabarga, Cirmas pagasts,
Ludzas novads, tika konstatēts, ka mājoklī ir krāsns apkure, visas nepieciešamās mēbeles un
sadzīves priekšmeti. Sakarā ar to, ka <Vārds Uzvārds> dzīvoklī “Hiacinti”-6, Tutāni, Cirmas
pagasts, Ludzas novads, faktiski nedzīvo, bet dzīvo mājoklī, kur ir ierīkota apkures sistēma un
ir visi nepieciešamie sadzīves priekšmeti<Vārds Uzvārds> netika konstatētas krīzes situācijas
pazīmes.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.10.2017. Saistošo noteikumu Nr. 11
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 4.1.punkta 4.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
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komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Atteikt pabalstu krīzes situācijā <Vārds Uzvārds> sakarā ar to, ka <Vārds
Uzvārds> dzīvoklī “Hiacinti” - 6, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nedzīvo un netika
konstatētas krīzes situācijas pazīmes.
3.
2019.gada 18.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts <Vārds Uzvārds> ,, dzīv.
“Safīriņi” - 22, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, iesniegums, reģ. Nr. 3-11.8/2019/3082-S, par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu alternatīvās apkures ierīkošanai
dzīvoklī. Iesniegumam tika pievienota tāme no SIA “VOLKVINS” par kopējo summu 3308,94
euro.
Veicot <Vārds Uzvārds> situācijas izvērtēšanu, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds>
viņai piederošajā dzīvoklī “Safīriņi”-22, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nedzīvo.
<Vārds Uzvārds> SIA “Maxima”, saņem vidējo darba algu 433,37 euro un apgādnieka
zaudējuma pensiju 200,99 euro. <Vārds Uzvārds> viena audzina nepilngadīgu dēlu. Sakarā ar
to, ka <Vārds Uzvārds> dzīvoklī “Safīriņi” - 22, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
faktiski nedzīvo, bet dzīvo Ciblas pagastā, <Vārds Uzvārds> netika konstatētas krīzes situācijas
pazīmes.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 26.10.2017. Saistošo noteikumu Nr. 11
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 4.1.punkta 4.apakšpunktu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Atteikt pabalstu krīzes situācijā <Vārds Uzvārds> sakarā ar to, <Vārds Uzvārds>
dzīvoklī “Safīriņi” - 22, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nedzīvo un netika konstatētas
krīzes situācijas pazīmes.
11.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Teātris azotē” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 05.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3270-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu izrādes “Kur ripo kamolītis?” organizēšanas nodrošināšanai
150.00 EUR apmērā. Š.g. 20.decembrī pašvaldības ēkā biedrība sadarbībā ar J.Soikāna Ludzas
mākslas skolu plāno Ludzas igauņu pasaku ilustrāciju izstādes atklāšanu. Pasākuma ietvaros
plānota izrāde “Kur ripo kamolītis?”. Finansējumu plānots izlietot izrādes oriģinālmūzikas
pasūtījumam, izrādes programmas datormaketam, izrādes fotosesijai, izrādes programmiņām.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
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Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Teātris azotē” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
izrādes “Kur ripo kamolītis?” organizēšanai.
2. Biedrībai “Teātris azotē” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas jauniešu kluba “Lietussargs”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 14.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3372-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Piparkūku siržu diena” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 8.decembrī, tā laikā plānotas radošās
darbnīcas, piparkūku cepšana Labdarības akcijai Ludzā, seno eglīšu rotājumu izgatavošana,
sejas masku veidošana, kā arī fotografēšanās pašgatavotos tērpos. Pasākuma norises vieta BJC,
plānotais dalībnieku skaits – 120 skolēni un jaunieši. Finansējumu plānots izlietot kancelejas
precēm – 50.00 EUR, radošās darbnīcas 80.00 EUR, veicināšanas balvas 20.00 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas jauniešu klubam “Lietussargs” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00
EUR apmērā pasākuma “Piparkūku siržu diena” organizēšanai.
2. Ludzas jauniešu klubam “Lietussargs” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Kira” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 15.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3381-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu pasākuma “No Mārtiņdienas līdz Andrejdienai” organizēšanai 150.00 EUR
apmērā. Pasākums plānots š.g. 30.novembrī Blaumaņa 4a (Māmiņu kluba “Puķuzirnītis”
telpās), plānotais dalībnieku skaits – 50. Pasākuma ietvaros paredzētas darbnīcas “Tautiskie
raksti cimdos un zeķēs”. Finansējumu plānots izlietot: materiāli radošajām darbnīcām – 100.00
EUR, noformējumam – 30.00 EUR, tējas pauzei – 20.00 EUR.
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Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Kira” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā pasākuma
“No Mārtiņdienas līdz Andrejdienai” organizēšanai.
2. Biedrībai “Kira” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu
par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Kira” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 15.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3382-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu Ziemassvētku pasākuma “Citādi Ziemassvētki” organizēšanai 150.00 EUR
apmērā. Pasākums plānots bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kas neapmeklē skolu.
Finansējums nepieciešams “Ziemassvētku vecīša birojnīcas izveidei” un iekārtošanai BJC
telpās – noformējumam 100.00 EUR, materiāli radošajām darbnīcām – 50.00 EU. Birojnīca
darbosies no 20.decembra līdz 28.decembrim.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Kira” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
Ziemassvētku pasākuma “Citādi Ziemassvētki” organizēšanai.
2. Biedrībai “Kira” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu
par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Cīņas klubs Ludza” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 21.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3434-S, ar lūgumu piešķirt
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pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Apsveicam SAMBO Dzimšanas dienā” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums notiks Ludzas sporta halles cīņas zālē novembra pēdējā
nedēļā. Finansējums paredzēts: balvām 50.00 EUR, picas pauzei – 50.00 EUR, inventāram
50.00 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Cīņas klubs Ludza” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā pasākuma “Apsveicam SAMBO Dzimšanas dienā” organizēšanai.
2. Biedrībai “Cīņas klubs Ludza” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi jauniešu biedrības “LOGOS” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 22.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3439-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu konkursa "Eglīte ienāk skolā" organizēšanai 150.00 EUR apmērā.
Konkursa ietvaros LPĢ klašu kolektīvi tiks aicināti noformēt savus mācību kabinetus
Ziemassvētku noskaņās. Finansējums paredzēts balvu iegādei konkursa uzvarētāju
apbalvošanai.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt jauniešu biedrībai “LOGOS” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā konkursa "Eglīte ienāk skolā" organizēšanai.
2. Jauniešu biedrībai “LOGOS” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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7.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Invalīdu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 21.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3425-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu gada noslēguma pasākuma organizēšanai 150.00 EUR apmērā.
Pasākums notiks kafejnīcā “Eglīte”. Līdzfinansējums nepieciešams kafijas pauzes
organizēšanai.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
gada noslēguma pasākuma organizēšanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Akvārijs” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 20.11.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/3420-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma bezdarbniekiem “Komandas darba iemaņu attīstīšana”
organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums notiks Meldru ielā 7a, 13.decembrī.
Finansējums paredzēts: kafijas pauzes organizēšanai – 70.00 EUR, telpu izīrēšanai – 40.00
EUR, lektora algošanai – 30.00 EUR, izdales materiāliem – 10.00 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Akvārijs” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
pasākuma bezdarbniekiem “Komandas darba iemaņu attīstīšana” organizēšanai.
2. Biedrībai “Akvārijs” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 08.11.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 11.11.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/216-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Parku ielā 35, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010040468 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1373,60 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro) izmaksu segšanai viena nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1000,00
(viens tūkstotis euro) pieslēgšanai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar
1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentam 100% apmērā dzīvojamās mājas Parku ielā 35, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 14.11.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/100-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1000,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Parku ielā 35, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” starpniecību, saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no
Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts
garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projekta “Mārketinga kampaņa Latgales
reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Latgales reģiona tūrisma asociācijas
“Ezerzeme” vēstuli, kas pašvaldībā saņemta 19.11.2019. un reģistrēta ar Nr.3.1.1.8/2019/3393S, ar kuru biedrība informē, ka Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” realizē Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts lauku tūrisma attīstības
veicināšanai projektu “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un
popularizēšanai” (turpmāk tekstā Projekts). Projekta mērķis ir veicināt tūrisma nozares
izaugsmi Latgalē, īstenojot mārketinga kampaņu. Projektā ir plānots iesaistīt visas Latgales
pašvaldības, kurām šobrīd ir noslēgti sadarbības līgumi ar LRTA “Ezerzeme”. Projekta ilgums
– divi gadi. Projekta kopējā summa ir 144 812 EUR. Ludzas novada pašvaldības finansējums
tiek plānots 5.7 % apmērā no kopējā visu pašvaldību finansējuma apmēra.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un
popularizēšanai” īstenošanu.
2. Projekta īstenošanai nodrošināt nepieciešamo finansējumu:
2020.gadā 5 370 EUR, no kuras 80% ir priekšfinansējums – 4 296 EUR,
līdzfinansējums 20% - 1074 EUR; 2021.gadā 2 891.04 EUR, no kuras 80% ir
priekšfinansējums 2 312.83 EUR, līdzfinansējums 20% - 578.21 EUR.
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14.§
Par noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas nolikuma grozījumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1pantu, 2009.gada 11.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus 2019.gada 25.aprīļa nolikumā “Ludzas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums”
(apstiprināts ar Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu, protokolu Nr.7,
13.§):
1.1. Nolikuma 10.1. punktu izteikt šādā redakcijā:
“10.1.izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus par Ludzas novada pašvaldības īpašumā
vai piekritībā esošā nekustamā īpašuma (zemesgabalu, ūdenstilpju, ēku un būvju nekustamo
īpašumu u.c.) iznomāšanu.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par grozījumu Ludzas novada Sociālās aprūpes centra “Ludza” nolikumā
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada Sociālās aprūpes centra “Ludza” nolikumā (apstiprināts
Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra sēdē (protokols Nr.16, 33.§), grozījumi
2019.gada 28.marta sēdē (protokols Nr.6, 14.§)) grozījumu un izteikt 2.2.punkta
2.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.2.1. nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes, sociālā darba un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus, mājokli un diennakts aprūpi (turpmāk - ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi)
personām (pensijas vecuma personām, pieaugušām personām ar I un II grupas invaliditāti),
kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt (turpmāk – Klienti).
Centra ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietas:
“Pansionāts”, Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735;
“Ābelīte”, Istalsna, Isnaudas pagasts, LV-5716.”
2. Grozījums stājas spēkā 2019.gada 1.decembrī.

17.§
Par mēnešalgu Ludzas novada Sociālā aprūpes centra „Ludza” direktoram
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
11.panta pirmo daļu, 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, un
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.decembri noteikt Ludzas novada sociālā aprūpes centra “Ludza”
direktoram mēnešalgu 1180,00 EUR (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit euro, 00 centi)
apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.17
”Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs

22

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
19.§
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: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 2.maija atzinumu Nr.1-18/4237„Par Ludzas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1” un 2019.gada 11.novembra atzinumu Nr.118/10513 „Par Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1”, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos
noteikumos Nr.1 „Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Ludzas novadā””:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas novadā”
1.2. Precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu un izteikt to šādā
redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā:
“1. Izteikt 1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
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“1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles
kārtību, minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai un prasību minimumu
asenizatoram;”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktā jaunajā redakcijā izteiktā 87.punkta ievaddaļas
pirmo teikumu šādā redakcijā:
“87. Noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Ludzas novada administratīvajā teritorijā.”
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“6. Papildināt saistošos noteikumus ar 45.¹ punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“45¹. Piegādātā ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojuma lietotājs nekustamajā īpašumā,
nosaka pēc tāda komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kuru noplombējis pakalpojuma
sniedzējs. Ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts, piegādātā ūdens daudzumu, ko
nekustamajā īpašumā –patērē pakalpojuma lietotājs, nosaka, ņemot vērā to, ka Ludzas novadā
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam sastāda 10 m³ mēnesī, kā arī informāciju par
personu skaitu, kuras lieto pakalpojumu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Personu skaitu, kuras
lieto ūdenssaimniecības pakalpojumu, nosaka, ņemot vērā nekustamajā īpašumā deklarēto
personu skaitu vai pakalpojuma lietotāja sniegtās ziņas, ja faktisko lietotāju skaits ir lielāks par
deklarēto personu skaitu.””
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 92. un 92.¹punktu šādā redakcijā:
“92. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar
šādu formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir
mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm aiz komata uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to
noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš
mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot
datus par faktisko ūdens patēriņu;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk
nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig)
saskaņā ar šādu formulu:
Ig = MxI, kur –
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā. Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz
leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.
92.¹ Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek
izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem
vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar
noteikumos norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens
patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu
daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens
daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek
izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura
rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā
gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir
nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens
daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu
daudzuma noteikšanai pielieto šo noteikumu 92.punktā noteikto ūdens patēriņa normu.”
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1.7. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu sekojošā redakcijā:
“4. Izteikt 97., 98. un 99.punktu 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;
98.3. Pakalpojuma sniedzēja amatpersonas.
99. Administratīvās lietas izskata Ludzas novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
1.8. Precizēt saistošo noteikumu 2. pielikuma 13.punktu, svītrojot vārdus “2018.gada
laikā”.
1.9. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“7. Grozījumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.”
1.10. Papildināt saistošos noteikumus ar 8.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“8. Grozījums noteikumu 97.punktā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības
likuma spēkā stāšanos.”
2. Atzīt par spēkā neesošu Ludzas novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu “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” (prot. Nr.16, 9.§).
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.1 „Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.16
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ludzas
novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
20.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Ludzas novada domes
2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
3.punktu, 12.05.2010. MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu, likuma „Par
nodevām un nodokļiem” 12.pantu, MK 28.16.2005. noteikumiem Nr.480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.18
„Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada
25.maija saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas
kārtību Ludzas novadā”” 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.
21.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Ludzas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
16.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Ludzas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.19
„Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.19 „Ludzas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” 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.
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22.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Ludzas novada domes
2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””’ apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījums Ludzas
novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.20
„Grozījums Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas
novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Ludzas novada domes 2010.gada
4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumi”” 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.
23.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Ludzas novada domes
2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu
nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā””
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
5.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ēku numurzīmju, ielu vai
laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
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2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.21
„Grozījumi Ludzas novada domes 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ēku
numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā””
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada
28.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu
norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā”” 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.
24.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījums Ludzas novada domes
2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Ludzas novada kapsētu darbību un
uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.un 9.punktu un
43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Ludzas novada kapsētu
darbības un uzturēšanas noteikumi””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.22 „Grozījums Ludzas novada domes 2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
„Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījums Ludzas novada domes
2014.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Ludzas novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi”” 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.
25.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījums Ludzas novada domes
2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.23 „Grozījums Ludzas
novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.23 „Grozījums Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11
„Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”” elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījums Ludzas novada domes
2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteikumi”” 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.
26.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Ludzas novada domes
2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
noteikumi Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas noteikumi Ludzas novadā”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.24
„Grozījumi Ludzas novada domes 2016.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ludzas novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi Ludzas novada domes 2016.
gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi
Ludzas novadā”” 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.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
27.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Ludzas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada simbolikas
izmantošanu”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
7.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada
simbolikas izmantošanu”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.25
„Grozījumi Ludzas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
Ludzas novada simbolikas izmantošanu”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.25 „Grozījumi Ludzas novada domes 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu””
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.
28.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījums Ludzas novada domes
2011. gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma“ Atkritumu apsaimniekošanas likums”
8.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pirmās daļas 16.punktu un
43.pantu pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījums Ludzas
novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.26
„Grozījums Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.26 „Grozījums Ludzas novada domes 2011.gada
28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””
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.
29.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 28.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēta 25.10.2019. SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” reģistrācijas Nr.42403015020 vēstule Nr.1-9/476 “Par
brīvajiem dzīvokļiem”, kurā informē par pašvaldībai piederošajiem brīvajiem dzīvokļiem.
Apsekojot dzīvokli Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā konstatēts, ka dzīvoklis dzīvošanai nederīgs
un dzīvoklim nepieciešams kapitālais remonts. Augstāk minētā dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir
neapmierinošs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2019.gada 20.novembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Baznīcas ielā 30,
Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Baznīcas ielā 30 – 2, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
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5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 100, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 12.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.2,
Latgales ielā 100, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, Gaļinas Mikučanes-Baikovas atsavināšanas
ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.novembra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 100, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Latgales ielā 100, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Latgales ielā 100, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 100 – 2, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 12.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.15,
Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces,
Svetlanas Peļas
atsavināšanas
ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.novembra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.15, Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15, Liepājas ielā 19G, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 19G – 15, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 6.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.18,
Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, Ināras Romanovas atsavināšanas
ierosinājums.
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Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 20.novembra lēmumu
„Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.18, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 30 – 18, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

33.§
Par nekustamā īpašuma, vienības 0,1626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68780050283, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 30.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds Uzvārds>
atsavināšanas ierosinājumu (pašvaldībā reģistrēts 31.10.2019. ar Nr.2.2.9.4/2019/3221-S) ar
lūgumu atsavināt zemes vienību 0.1626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0283,
Nirzas pagastā, Ludzas novadā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.apakšpunkts
nosaka, ka atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
2019.gada 20.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0.1626 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0283, kas atrodas Nirzas 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 finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
25.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
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Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu – zemes vienību 0.1626 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0283 Nirzas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0283,
Nirzas pagastā, Ludzas novadā 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.

34.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.16, 27.§).
2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvokļa īrnieces <Vārds
Uzvārds>, iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2019/3228-S), kurā atsauc dzīvokļa
Nr.27, Latgales iela 30, Ludza, Ludzas novads atsavināšanas ierosināšanu, sakarā ar dzīves
vietas maiņu.
2019.gada 20.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 25.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.27, Latgales ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.16,
27.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
35.§
Par pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas komisijas
izveidošanu
Ziņo: S.Jakovļevs
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās –
1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izveidot Ludzas novada pašvaldības atbalsta sportam pieteikumu izvērtēšanas
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras
jautājumos Jevgenija Kušča;
Komisijas locekļi:
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta organizators Andrejs Narnickis;
Ludzas novada Sporta skolas direktore Elēna Fjodorova;
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ekonomiste Ināra Donska;
Komisijas locekle (ar balss tiesībām) un sekretāre – Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes lietvede Lūcija Duncāne.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
36.§
Par Ludzas novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi
Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”” precizēšanu
Ziņo: K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 15.novembra atzinumu Nr.1-18/10644 „Par
saistošajiem noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2019.gada 31.oktobra saistošo
noteikumu Nr.16 „Grozījumi Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””:
1.1 Precizēt saistošo noteikumu pamata redakcijas izdošanas tiesisko pamatojumu un
izteikt to šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 43.panta
trešo daļu”.
1.2. Papildināt jaunizteiktos 9².1., 9².2., 9².3.apakšpunktus aiz vārdiem “sekojošus
dokumentus” ar vārdiem “ja šādas informācijas nav pašvaldības rīcībā”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
37.§
Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu,
un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis; E.Mekšs, J.Atstupens
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2019.gada 31.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas –
vieglās pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas Nr.HO9168 nodošanu atsavināšanai, izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.16 41.§).
2016.gada 26.novembrī tika rīkota kustamās mantas - vieglās pasažieru VW BORA,
valsts reģistrācijas Nr.HO9168, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka, ka
kustāmās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var
ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar aušupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu par 20% un noteikt otrās izsoles sākumcenu 215,04 EUR.
2019.gada 28.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas – vieglās pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168 pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 26.novembra kustamās mantas - vieglā pasažieru VW BORA,
valsts reģistrācijas Nr.HO9168 pirmās izsoles protokolu Nr.1, izsoles rezultātus un atzīt izsoli
par nesekmīgu.
2. Apstiprināt kustamās mantas - vieglā pasažieru VW BORA, valsts reģistrācijas
Nr.HO9168, otrās izsoles sākumcenu - EUR 215,04 (divi simti piecpadsmit euro un 04 centi)
apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdi slēdz plkst. 13.20.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 29.novembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 29.novembrī.

I.Vonda
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Pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Ludzas novada domes
29.11.2019. sēdes lēmumu
(protokols Nr.18, 7.§)

1. pielikums
2019.gada 29.novembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.18, 9.§

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

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

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

8. Baznīcas ielā 30 dz.3
9. Rekašova iela 14 dz.6
10. Latgales ielā 19A dz.30
11.
12.
13.
14.

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

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

27.71
53.96
41.91
63.90
37.05
35.38
38.74

1
2
2
3
2
2
1

14.11
29.44
22.86
42.76
19.86
14.55
12.54

0.40
0.94
0.40

29.06
37.25
52.47

2
2
2

15.58
20.34
10.68

0.59
0.52
0.40

24.34
36.51
56.78
32.36

1
2
2
2

13.88
13.97
20.62
4.48
255.67

0.23
0.28

Brīvs
no - līdz

Apgaismojums
EUR

0.59
0.58

0.15
5.08

01.07.2019.
01.06.2017.
20.03.2018.
11.04.2019.
18.04.2019.
30.04.2019.
24.05.2019.15.10.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
14.08.2019.10.10.2019.
01.01.2019.
10.10.2019.
14.10.2019.
24.10.2019.

apkures un ūdens patēriņa starpības izdevumi
2019.gada oktobris
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Adrese

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

Apkure
EUR

Ūdens
patēriņa
starpība
EUR

9.35
12.44
18.76
40.55

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

0.25
1.92
2.17

Brīvs
no-līdz

14.08.2019.-10.10.2019.
24.05.2019.- 15.10.2019.
11.04.2019.
01.06.2017.

A.Poikāne
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