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

2020.gada 27.februārī

Protokols Nr. 4

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklane, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Valdis Maslovskis – komandējumā; Zinaīda Buliga - pasākumā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris
Pentjušs, datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Jana Dukaļska, sabiedrisko attiecību speciāliste; Ilona Mekša, projektu vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Alīna Gendele, Lolita
Greitane, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 14 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 1 jautājumu:
1. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Alīna Gendele, Lolita
Greitane, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 15.punktu.
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Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
4. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2020.gadam pašpatēriņa zvejai.
5. Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā.
6. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
7. Par atbalsta piešķiršanu.
8. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpjumiem.
9. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures izdevumu
apmaksu.
10. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
11. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā
noteikto teritoriju pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā.
12. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā.
13. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludinātajā
projektu iesniegumu konkursā.
14. Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN ar valsts
reģistrācijas Nr. FC-148 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
15. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Plkst. 14.01 aiziet deputāts Juris Atstupens.

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>., 05.02.2020.
iesniegumu, reģ. 05.02.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/314-S, par zemes vienības 3,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580060114 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68580060071 „Kroņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68580060114, „Simonas”, Isnaudas pag., Ludzas nov., un saskaņā ar Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas
likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu un Ludzas novada
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domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 3,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580060114 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68580060071 „Kroņi”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienība 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060114
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Simonas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas numurs
40003344207, juridiskā adrese Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, 2020.gada 21.janvāra vēstuli
Nr. 4.9/725, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 21.janvārī ar
Nr.3.1.1.5/2020/170-S, par nekustamā īpašuma sadali, nosaukumu un lietošanas mērķu
piešķiršanu, tika konstatēts, ka pamatojoties uz LR Satiksmes ministrijas 2019.gada
27.decembra Deleģēšanas līgumā Nr. SM 2019/-49 doto pilnvarojumu, VAS “Latvijas
Valsts ceļi” lūdz piekrist Satiksmes ministrijai piekrītošā nekustamā īpašuma “V510”, Briģu
pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr.68460040052 sadalei divos nekustamos īpašumos:
1) Zemkopības ministrijai nododamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
68460040052, 68460080035 un 68460100109 iekļaut jauna nekustamā īpašuma
sastāvā, piešķirot nosaukumu „V510”, Briģu pagasts, Ludzas novads un nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā , kods 1101;
2) Satiksmes ministrijai piekrītošajam nekustamam īpašumam „V510”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, kadastra Nr.68460040052, sastāvošam no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68460100101, piešķirt nosaukumu „Autoceļš V510”, Briģu
pagasts, Ludzas novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ,
kods 1101.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12
(Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Satiksmes ministrija, reģistrācijas numurs 90000088687, atdala zemes
vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100101 no nekustamā īpašuma “V510”
ar kadastra numuru 6846 004 0052 , Briģu pagasts, Ludzas novads.
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2. Atdalītajai zemes vienībai 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100101
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Autoceļš V510”, Briģu pagasts, Ludzas
novads.
3. Noteikt zemes vienībām 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100101, 14,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460040052, 6,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460080035 un 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100109, Briģu pagasts,
Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā).
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
4.februāra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 4.februārī ar
Nr.3.1.1.5/2020/308-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68920070002 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Rotas” ar
kadastra numuru 6892 007 0001, Rundēnu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Saullēkti”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ināra Žagotska, personas kods 220659-12834, no nekustamā īpašuma
“Rotas” ar kadastra numuru 6892 007 0001, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes
vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920070002.
2. Atdalītajai zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920070002
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Saullēkti”, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads.
3.
Ludzas novada dome ar 2019.gada 29.novembra lēmumu (protokols Nr.18, 33.§)
nolēma nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1626 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050283 Nirzas pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 6878 005 0300, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 68780050255, 68780050283 un 68780050300.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6878 005
0300 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68780050283 un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6878 005 0300, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1626 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050283.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,1626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050283
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaundzeguzes”, Nirzas pagasts, Ludzas
novads.
4.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, pilnvarotās
personas <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada 12.februāra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 12.februārī ar
Nr.3.1.1.5/2020/388-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68600080094 no nekustamā īpašuma “Bebri” ar kadastra numuru
6860 001 0210, Istras pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Trojas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>
, no nekustamā īpašuma “Bebri” ar kadastra numuru 6860 001 0210, Istras pagasts, Ludzas
novads, atdala zemes vienību 14,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600080094.
2. Atdalītajai zemes vienībai 14,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600080094
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Trojas”, Istras pagasts, Ludzas novads.
Plkst. 14.02 atgriežas deputāts Juris Atstupens.
3.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 010 0053, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 010 0053, kas sastāv
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no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460100053, nosaukumu „Kāksīši”, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
2.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0191, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0191, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460010191, nosaukumu „Bērzusala”, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
3.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 006 0092, Istras pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 006 0092, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600060092, nosaukumu „Ilzītes”, Istras
pagasts, Ludzas novads.

4.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un rūpnieciskās zvejas limitu
iedalīšanu 2020.gadam pašpatēriņa zvejai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2020.gada 11.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/379S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Lielais Kivdalovas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kivdalovas ezers ir ezers, kuros zvejas
tiesības pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
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ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds Uzvārds> savā 11.02.2020. iesniegumā norādīja zvejas rīku - viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32.,
53., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā Aināram Pentjušam, p.k.190982-12802, dzīvojošs Skolas iela 13-4,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701, rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielais
Kivdalovas ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Lielais Kivdalovas
ezerā zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
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3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Lielais Kivdalovas ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
2.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2020.gada 11.februāra iesniegumu (reģistrēts 12.02.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/378S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Lielais Kivdalovas ezerā.
Saskaņā ar Civillikuma 2. pielikumu Lielais Kivdalovas ezers ir ezers, kuros zvejas
tiesības pieder valstij.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos iznomā fiziskajām
un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto
zvejas limitu.
<Vārds Uzvārds> savā 11.02.2020. iesniegumā norādīja zvejas rīku - viens zivju
tīkls 30 (trīsdesmit) metru garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu, nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju.
Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.2. apakšpunkts nosaka, ka katram
zvejniekam pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē var iedalīt un privāto ūdeņu īpašnieku
zvejas limitu sadalē var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam pēc skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus, privātajos ūdeņos.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un
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sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32.,
53., 87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8.,
7.9.2.apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lielais Kivdalovas ezerā 2020.gadam.
2. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, pašpatēriņa zvejai Lielais Kivdalovas
ezerā zvejas limitu 2020.gadam – vienam zivju tīklam 30 (trīsdesmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpatēriņa
zvejai Lielais Kivdalovas ezerā 2020.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit euro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
5.§
Par Ludzas novada jauniešu nodarbinātību vasaras periodā
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgas komitejas pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra
sēdes atzinum, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu
organizēšanas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
6.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: J.Kušča
Izskatot Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktores Dz.Dukštas 2020.gada 11.februāra
iesniegumu, reģ. Nr.3.1.1.8/2020/385-IE, par brīvpusdienu piešķiršanu 11.b klases
izglītojamajam <Vārds Uzvārds> ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
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Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Ludzas pilsētas ģimnāzijas 11.b klases izglītojamajam
<Vārds Uzvārds>, no 2020.gada 3.februāra līdz 2020.gada 31.maijam.
1.2. Finansējuma avots – Ludzas pilsētas ģimnāzijas budžets.

7.§
Par atbalsta piešķiršanu
Ziņo: J.Kušča
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam Ludzas novada Sociālā
dienesta budžeta tāmē tika paredzēti izdevumi Ludzas Diabēta biedrības biedru cukura
līmeņa teststrēmeļu iegādei aptiekās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, ņemot vērā Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Segt cukura līmeņa teststrēmeļu iegādes izdevumus 600,00 euro apmērā.
2. Veikt norēķinus par šī lēmuma 1.punktā paredzēto teststrēmeļu iegādi pēc Ludzas
Diabēta biedrības iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.

8.§
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.75 “Grozījumi Ministru kabineta
2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 ”Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, ņemot vērā Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2020.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar 1.pielikumu.

9.§
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Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 19.februārī sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/32 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts
19.02.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/472-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem 2020.gada janvāra mēnesī aprēķināto summu EUR 220.96 apmērā t.sk.
EUR 3,92 par apgaismošanu, EUR 194,00 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu
un EUR 23,04 par apkures 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 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un
apkures izdevumu apmaksu par 2020.gada janvāra mēnesi EUR 220,96 (divi simti
divdesmit euro 96 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas un apkures izdevumu apmaksu par 2020.gada janvāra
mēnesi EUR 220,96 (divi simti divdesmit euro 96 centi) apmērā no Ludzas novada
pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši
1.pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
10.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par grozījumiem lēmuma projektā, sēdes vadītājs E.Mekšs
aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem, papildināts ar 5. un 6.punktu.

1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Jauniešu biedrības “LOGOS” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 11.02.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/366-S, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu sākumskolas pētniecisko darbu skates organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 9.aprīlī Ludzas pilsētas ģimnāzijā.
Sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem skolēni tiks rosināti iesniegt jēgpilnus
pētījumus, kuri balstīsies uz paša skolēna savāktiem faktiem, novērojumiem, pētījumiem,
uzrakstīti skolēna vecumam atbilstošā literārā valodā. 2019.gada oktobrī LPĢ tika izstrādāts
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sākumskolas pētniecisko darbu skates nolikums ar vērtēšanas kritērijiem. Konkursā
piedalīsies Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2.- 4.klašu skolēni, kā arī tika piedāvāts piedalīties
Ludzas pilsētas pārējām skolām un Ciblas un Zilupes novadu skolām. Finansējums
paredzēts balvu iegādei un diplomu pagatavošanai (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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “LOGOS” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
sākumskolas pētniecisko darbu skates organizēšanai.
2. Biedrībai “LOGOS” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 18.02.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/453-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības jubilejas koncerta “15 gadi”
organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 1.martā Ludzas Tautas namā.
Finansējums paredzēts kafijas pauzei un ziediem.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu EUR
150.00 apmērā biedrības jubilejas koncerta “15 gadi” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
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3. Kontroli par lēmuma
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

izpildi

nodrošināt

Ludzas

novada

pašvaldības

3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 18.02.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/452-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības darba sanāksmes organizēšanai
100.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 21.februārī Ludzas kinoteātrī. Finansējums
paredzēts kafijas pauzei. Pasākuma ietvaros plānots atskaitīties par paveikto un plānoto
darbību 2020.gadā. plānotais dalībnieku skaits – 30 cilvēki.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu EUR
100.00 apmērā biedrības darba sanāksmes organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 19.02.2020. un
reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/476-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
projektam “Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes baznīcas
teritorijas labiekārtošana Baznīcas ielā 54, Ludzā” 7 107.00 EUR apmērā. Projekta kopējās
izmaksas ir 14 215.00 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt sabiedriskā
organizācija, kuras projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie rezultāti
attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru;
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtības nolikuma 13.1 punktu, uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt Sabiedriskās
organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie rezultāti ir
vērsti uz avārijas situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem
projektiem maksimālā piešķiramā summa ir līdz EUR 7120,00 vienam projektam, bet ne
vairāk kā 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ir saņemts Ludzas novada Būvvaldes 19.02.2020. atzinums Nr. 3.5.6/2020/16-N par
būves pārbaudi par avārijas stāvoklī esošo Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas
Romas katoļu draudzes baznīcas galvenās ieejas lieveni un pandusu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
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finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma
pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 7 107.00 apmērā projekta „Ludzas Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzes baznīcas teritorijas labiekārtošana Baznīcas ielā
54, Ludzā” īstenošanai.
2. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei divu nedēļu
laikā pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finansu
līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maksājumus
apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Ludzas Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzi.
4. 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 21.02.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/495-S, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Apsveicam LATVIA SAMBO OPEN 2020
dalībniekus” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums notiks Ludzas sporta halles cīņas
zālē š.g. marta pirmajā nedēļā. Finansējums paredzēts: balvām 50.00 EUR, tējas 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, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss
(Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Cīņas klubs Ludza” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā pasākuma “Apsveicam LATVIA SAMBO OPEN 2020 dalībniekus” 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 Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas
Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 25.02.2020. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2020/550-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Rundēnu
Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcas telpu grīdas remonts” 4 977.00 EUR
apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 9 955.72 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
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nolikuma 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt sabiedriskā
organizācija, kuras projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie rezultāti
attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru;
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles
kārtības nolikuma 13.1 punktu, uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt Sabiedriskās
organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie rezultāti ir
vērsti uz avārijas situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem
projektiem maksimālā piešķiramā summa ir līdz EUR 7120,00 vienam projektam, bet ne
vairāk kā 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ir saņemts Ludzas novada Būvvaldes 26.02.2020. atzinums Nr. 3.5.6/2020/19-N par
būves pārbaudi par avārijas stāvoklī esošo telpu grīdu Rundēnu Svētā Krusta
paaugstināšanas Romas katoļu baznīcā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss
(Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzei
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 4 977 apmērā projekta „Rundēnu Svētā Krusta
paaugstināšanas Romas katoļu baznīcas telpu grīdas remonts” īstenošanai.
2. Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzei divu nedēļu laikā
pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finansu līdzekļu
izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgus maksājumus apliecinošu
dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Rundēnu Svētā Krusta
paaugstināšanas Romas katoļu draudzi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
11.§
Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases
kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona
attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” izsludinātajā
projektu iesniegumu konkursā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”,
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā
noteikto teritoriju pašvaldībās” izsludināto projektu iesniegumu atlases nolikumu,
Atbilstoši Ludzas novada attīstības programmas 2018. – 2024. gadam vidējā termiņa
prioritātes Nr.2 “Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” rīcības
virziena “Transporta infrastruktūras attīstība” 32. rīcībai “Ielu un ceļu infrastruktūras
tehniskā stāvokļa uzlabošana un attīstība”, Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi projekta
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pieteikumu “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales
pierobežas novadu teritorijā”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Ludzas novada
pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu trešās projektu iesniegumu
atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona
attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” izstrādāto projekta
pieteikumu “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales
pierobežas novadu teritorijā”. Ludzas novada pašvaldības projekta kopējais budžets –
1 562 288,22 EUR, attiecināmās izmaksas 1 481 398,84 EUR, t.sk. ERAF finansējums –
1 259 189,01 EUR, valsts budžeta dotācija – 66 662.95 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10,50 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, t.i., 155 546,88 EUR, neattiecināmās izmaksas 80 889,38 EUR.
Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

12.§
Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā
atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā
infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 593
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”,
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu
atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldībās” izsludināto projektu iesniegumu atlases nolikumu,
Atbilstoši Ludzas novada attīstības programmas 2018. – 2024. gadam vidējā termiņa
prioritātes Nr.3 “Novada konkurētspējas palielināšana” rīcības virziena “Uzņēmējdarbībai
labvēlīgas vides veidošana” 52. un 53. rīcībai, Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi
projekta pieteikumu “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
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– 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Ludzas novada
pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projektu iesniegumu otrās
atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes
attīstības centru pašvaldībās” izstrādāto projekta pieteikumu “Konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā”. Projekta kopējais budžets –
52 198.54 EUR, attiecināmās izmaksas 52 198.54 EUR, t.sk. ERAF finansējums –
39 961.34 EUR, valsts budžeta dotācija – 2 118.83 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 9.59 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, t.i. 5 004.88 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 9.80 %
apmērā – 5 113.49 EUR. Līdzfinansējumu un priekšfinansējumu paredzēt pašvaldības
budžetā.
13.§
Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases
kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības
centru pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām" īstenošanas noteikumi”,
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludināto projektu
iesniegumu atlases nolikumu,
Atbilstoši Ludzas novada attīstības programmas 2018. – 2024. gadam vidējā termiņa
prioritātes Nr.2 “Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu kvalitāte” rīcības
virziena “Transporta infrastruktūras attīstība” 32. rīcībai “Ielu un ceļu infrastruktūras
tehniskā stāvokļa uzlabošana un attīstība”, Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi projekta
pieteikumu “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju
atjaunošanai Ludzas pilsētā”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Ludzas novada
pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
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mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izstrādāto
projekta pieteikumu “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko
teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā”. Projekta kopējais budžets –1 167 324,71 EUR,
attiecināmās izmaksas 1 064 016,40 EUR, t.sk. ERAF finansējums - 904 413,94 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10,50 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, t.i. 110 142,00 EUR, neattiecināmās izmaksas 118 353,21 EUR.
Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

2.
Pamatojoties uz 2015.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 645
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
"Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām" īstenošanas noteikumi”,
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto
teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludināto projektu
iesniegumu atlases nolikumu,
Atbilstoši Ludzas novada attīstības programmas 2018. – 2024. gadam vidējā termiņa
prioritātes Nr.3 “Novada konkurētspējas palielināšana” rīcības virziena “Uzņēmējdarbībai
labvēlīgas vides veidošana” 52. un 53. rīcībai, Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi
projekta pieteikumu “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas
pilsētā”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Ludzas novada
pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izstrādāto
projekta pieteikumu “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide
Ludzas pilsētā”. Projekta kopējais budžets – 2 838 371.96 EUR, attiecināmās izmaksas
2 838 371.96 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2 084 776.63 EUR, valsts budžeta dotācija –
107 702.42 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 8.85 % apmērā no
attiecināmajām izmaksām, t.i. 251 305.64 EUR, privātās attiecināmās izmaksas 13.9 %
apmērā– 394 587.27 EUR. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts
aizņēmums Valsts Kasē.
14.§
Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN ar valsts
reģistrācijas Nr.FC-148 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2019.gada 2.novembrī tika saņemts iesniegums no Ludzas novada pašvaldības
Isnaudas pagasta pārvaldes par pašvaldībai piederošo vieglās pasažieru automašīnas VW
SHARAN ar valsts reģistrācijas Nr.FC-148 atsavināšanu, jo turpmāk automašīna netiks
izmantota, sakarā ar finanšu līdzekļu nelietderīgu tērēšanu.
Ludzas novada pašvaldība izvērtējot vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN ar
valsts reģistrācijas Nr.FC-148 tehnisko stāvokli un lietderīgumu izmantošanā, pamatojoties
uz sertificēta tehniskā vērtētāja atzinumu par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli, kurā
noteikts, ka tas ir neapmierinošs un nav lietderīgi veikt automašīnas kārtējo tehnisko
apskati.
Saskaņā ar augstāk minēto Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija pamatojoties uz sertificēta vērtētāja atzinumu noteica kustamās mantas - vieglās
pasažieru automašīnas VW SHARAN ar valsts reģistrācijas Nr.FC-148 pārdošanas cenu –
EUR 529,42 (pieci simti divdesmit deviņi euro un 42 centi) t.sk. PVN apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta 2.daļu
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 18.februāra lēmumu
„Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN ar valsts reģistrācijas
Nr.FC-148 nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, un
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada
20.februāra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2020.gada 21.februāra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu VW
SHARAN ar valsts reģistrācijas Nr.FC-148.
2. Apstiprināt kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN ar
valsts reģistrācijas Nr.FC-148 pirmās izsoles sākumcenu - EUR 529,42 (pieci simti
divdesmit deviņi euro un 42 centi) t.sk. PVN un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

15.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 2 balsis (Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs), Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par profesionālu, godprātīgu darbu un sakarā ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas
novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 200,00 (divi simti eiro) Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci Ilonu Poikāni <personas kods>.
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
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ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 2 balsis (Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs), Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par nozīmīgu ieguldījumu Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina izbūves projekta
īstenošanā apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 200,00
(divi simti eiro) Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas
projektu vadītāju Ilonu Mekšu <personas kods>.
3.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 2 balsis (Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs), Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par nozīmīgu ieguldījumu Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina izbūves projekta
īstenošanā apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 200,00
(divi simti eiro) Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Aivaru
Meikšānu <personas kods>.
Sēdi slēdz plkst. 14.10.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 27.februārī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 27.februārī.

I.Vonda

1. pielikums
2020.gada 27.februāra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.4, 9.§

Saraksts
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par Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins
2020.gada janvāra mēnesi
Nr.
p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

Apgaismojums
EUR

Brīvs
no - līdz

0.40
0.02

01.07.2019.
01.06.2017.02.01.2020.
11.04.2019.24.01.2020.
18.04.2019.
30.04.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
01.11.2019.14.01.2020.
10.10.2019.
14.10.2019.
24.10.2019.

1.
2.

Tirgus iela 34 dz.6
Latgales ielā 51 dz.29

27.71
53.96

1
2

14.11
0.95

3.

Krāslavas ielā 11 dz.1

63.90

3

31.73

4.
5.
6.
7.
8.

Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Baznīcas ielā 30 dz.3
Rekašova iela 14 dz.6
Latgales ielā 30 dz.27

37.05
35.38
29.06
37.25
39.11

2
2
2
2
1

19.86
14.55
15.58
20.34
11.14

0.59

9. Tālavijas iela 27 dz.1
10. Stacijas iela 73 dz.3
11. Baznīcas iela 30 dz.2
Kopā:

36.51
56.78
32.36

2
2
2

20.60
27,79
17,35
194.00

0.40

0.59
0.48
0.85

0.59
3.92

par apkures izdevumiem 2020.gada janvāra mēnesi
Nr.
p.k.

1.
2.

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

Apkure
EUR
20.52
2.52
23.04

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Brīvs
no-līdz
01.11.2019.-14.01.2020.
01.06.2017.- 02.01.2020.

A.Poikāne

