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 25.jūnijā

Protokols Nr. 10

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 14.03), Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās: Jevgenija Kušča – atvaļinājumā; Edgars Mekšs – atvaļinājumā; Alīna
Gendele – Rīgā; Svetlana Rjutkinena - pamatdarbs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 35 jautājumi.
Sēdes vadītājs V.Maslovskis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 1 jautājumu
“Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu”.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 36.punktu.
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Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
3. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2, 2.§) „Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 17.punkta lemjošās
daļas pirmajā punktā.
4. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2, 3.§) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu”
4.punkta lemjošās daļas pirmajā punktā.
5. Par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2020.gadā pašpatēriņa zvejai Boldaču
ezerā.
6. Par Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
nolikuma apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Ludzas novada Sociālā dienesta nolikumā.
8. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.7„Grozījumi Ludzas novada
domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības
sociālajiem pakalpojumiem”” apstiprināšanu.
9. Par Ludzas novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem.
10. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra noteikumos
“Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā,
sportā un naudas balvu apmēru”.
11. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra nolikumā
“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”.
12. Par izmaiņām pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas
komisijas sastāvā.
13. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, izdevumi
par karstā ūdens cirkulāciju un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
14. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Ludzas novada Ludzas pilsētas A.Upīša un
Peldu ielu pārbūve” īstenošanai.
15. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Atbalstsienas un Kr.Barona ielas posma
atjaunošana Ludzas pilsētā” īstenošanai.
16. Par Ludzas novada domes 2019.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.22
“Grozījums Ludzas novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
“Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” precizēšanu.
17. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 “Par Ludzas novada
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu.
18. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.9 “Ludzas novada sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
22. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0049,
6,8 ha platībā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
23. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0104,
3,0 ha platībā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
24. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 6860 001 0298 nodošanu atsavināšanai.
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25. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Bērzukalns”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela 97A,
Ludza, Ludzas novads pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
27. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
31. Par dzīvokļa Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
32. Par nekustamā īpašuma, Kauguru iela 10, Ludza, Ludzas novads, atsavināšanas
procedūras pārtraukšanu.
33. Par nekustamā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, pārņemšanu.
34. Par 2016.gada 30.decembra telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA
“BITE Latvija”.
35. Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
36. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, pilnvarotās
personas <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada 1.jūnija
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 1.jūnijā ar
Nr.3.1.1.5/2020/1390-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68860030170 no nekustamā īpašuma “Kuvigi” ar kadastra numuru
6886 002 0007, Pildas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Kuvigīši”.
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 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma “Kuvigi”
ar kadastra numuru 6886 002 0007, Pildas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 14,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860030170.
2. Atdalītajai zemes vienībai 14,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860030170
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Kuvigīši”, Pildas pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada 1.jūnija
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 2.jūnijā ar
Nr.3.1.1.5/2020/1404-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68920020010 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Zaļkalni” ar
kadastra numuru 6892 002 0006, Rundēnu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Zaļkalniņi”.
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
18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma “Zaļkalni”
ar kadastra numuru 6892 002 0006, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību
4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920020010.
2. Atdalītajai zemes vienībai 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920020010
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Zaļkalniņi”, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads.
3.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
15.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 17.jūnijā ar
Nr.3.1.1.5/2020/1583-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68800030078 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Ezerzeme” ar
kadastra numuru 6880 003 0077, Ņukšu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Monako”.
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 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Ezerzeme” ar kadastra numuru 6880 003 0077, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030078.
2. Atdalītajai zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030078
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Monako”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads.
4.
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Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
15.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 17.jūnijā ar
Nr.3.1.1.5/2020/1584-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68800030086 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Rutki” ar
kadastra numuru 6880 003 0086, Ņukšu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Monako”.
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 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods> no nekustamā īpašuma “Rutki” ar
kadastra numuru 6880 003 0086, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 3,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030086.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030086
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Monako”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads.
2.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 006 0092, 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
18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 006 0092, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460060092, nosaukumu „Mudras”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
3.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2, 2.§) „Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu”
17.punkta lemjošās daļas pirmajā punktā
Ziņo: A.Meikšāns
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Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 2.§) „Par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 17.punkta lemjošās daļas pirmajā punktā tika
nolemts:
1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī
noslēgto lauku apvidus nomas tipveida līgumu Nr.43 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
nomu uz nepabūvētu zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040262
Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz desmit gadiem.
Apsekojot 2020.gada 2.jūnijā dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68500040261, 68500040262 un 68500040265 nomnieku lietojumu, tika konstatēts, ka, Juris
Atstupens faktiski apsaimnieko zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500040265
(pielikumā apsekošanas akts) un pamatojoties uz augstāk minēto, ir nepieciešams grozīt
2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 2.§) „Par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu” 17.punkta lemjošās daļas pirmo punktu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2,
2.§) „Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 17.punkta lemjošās daļas pirmo punktu
un izsakot to jaunā redakcijā:
„1. Pagarināt Ludzas rajona Cirmas pagasta pašvaldības 2009.gada 12.februārī
noslēgto lauku apvidus nomas tipveida līgumu Nr.43 ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
nomu uz neapbūvētu zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040265
“Aronijas”, Cirmas pag., Ludzas nov. bez apbūves tiesībām ar 2019.gada 13.februāri uz
desmit gadiem.”
4.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.2, 3.§) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma
noslēgšanu” 4.punkta lemjošās daļas pirmajā punktā
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 3.§) „Par
zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 4.punkta lemjošās daļas
pirmajā punktā tika nolemts:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> nomā apbūvētu zemes vienību 0,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040261 Cirmas pag., Ludzas nov. ar apbūves tiesībām
uz desmit gadiem no 2019.gada 13.februāra līdz 2029.gada 12.februārim.
Apsekojot 2020.gada 2.jūnijā dabā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68500040261, 68500040262 un 68500040265 nomnieku lietojumu, tika konstatēts, ka,
<Vārds Uzvārds> faktiski apsaimnieko zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500040262
(pielikumā apsekošanas akts) un pamatojoties uz augstāk minēto, ir nepieciešams grozīt
2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2, 3.§) „Par zemes nomas tiesību
piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 4.punkta lemjošās daļas pirmo punktu.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
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izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2,
3.§) “Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 4.punkta lemjošās
daļas pirmo punktu un izsakot to jaunā redakcijā:
„1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods> nomā apbūvētu zemes vienību 0,05
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040262 Cirmas pag., Ludzas nov. dārza mājiņas
uzturēšanai uz desmit gadiem no 2019.gada 13.februāra līdz 2029.gada 12.februārim.”
5.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2020.gadā
pašpatēriņa zvejai Boldaču ezerā
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada dome ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 2020.gada 28.maija iesniegto Boldaču ezera īpašnieku vienošanos un paziņojumu
(Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 29.05.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1365-S) par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanu zvejai Boldaču ezerā.
Boldaču ezers ir privātais ezers.
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības privātajos
ūdeņos, ievēro to normatīvo aktu prasības, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtību, izņemot normatīvajos aktos par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteiktās prasības,
kas attiecas uz ūdenstilpju nomu, 12.punkts nosaka, ka privātajā īpašumā esošajās publisko
ezeru daļās attiecīgā pašvaldība rezervē privāto ūdeņu īpašniekam (īpašniekiem) zvejas
limitu, kas ir proporcionāls attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā esošajai ezera daļai un
11.punkts nosaka, ka privātajos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij un kuru
krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi, viss attiecīgajiem
ūdeņiem noteiktais rūpnieciskās zvejas rīku veida, to skaita vai nozvejas limits (turpmāk –
zvejas limits) tiek iedalīts attiecīgo privāto ūdeņu un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 17.punktā paredzēts, ka privāto ūdeņu īpašnieks, kam pieder zvejas
tiesības un kas vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā
iesniegumu par plānoto zvejas darbību un, ja privātie ūdeņi ir kopīpašums, iesniegumam
pievieno īpašnieku savstarpējo vienošanos par zvejas limitu sadali kopīpašumā esošajos
privātajos ūdeņos.
<Vārds Uzvārds> 28.05.2019. Ludzas novada pašvaldībā iesniedza Boldaču ezera
īpašnieku rakstisku ar parakstiem apstiprinātu 2020.gada 28.maija vienošanos par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanu zvejai Boldaču ezerā un iesniegumu, ar
lūgumu piešķirt rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 30 m tīklu limitu.
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.
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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 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas
3.punktu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32., 87. 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,
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 11.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>., zvejas limitu
2020.gadam pašpatēriņa zvejai Boldaču ezerā ar zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru garumā.
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
3. 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 28.maija iesniegto Boldaču ezera īpašnieku vienošanos un paziņojumu
(Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 29.05.2020. ar
Nr.3.1.1.8/2020/1367-S) par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanu zvejai
Boldaču ezerā.
Boldaču ezers ir privātais ezers.
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības privātajos
ūdeņos, ievēro to normatīvo aktu prasības, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtību, izņemot normatīvajos aktos par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteiktās prasības,
kas attiecas uz ūdenstilpju nomu, 12.punkts nosaka, ka privātajā īpašumā esošajās publisko
ezeru daļās attiecīgā pašvaldība rezervē privāto ūdeņu īpašniekam (īpašniekiem) zvejas
limitu, kas ir proporcionāls attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā esošajai ezera daļai un
11.punkts nosaka, ka privātajos ūdeņos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij un kuru
krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi, viss attiecīgajiem
ūdeņiem noteiktais rūpnieciskās zvejas rīku veida, to skaita vai nozvejas limits (turpmāk –
zvejas limits) tiek iedalīts attiecīgo privāto ūdeņu un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 17.punktā paredzēts, ka privāto ūdeņu īpašnieks, kam pieder zvejas
tiesības un kas vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā
iesniegumu par plānoto zvejas darbību un, ja privātie ūdeņi ir kopīpašums, iesniegumam
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pievieno īpašnieku savstarpējo vienošanos par zvejas limitu sadali kopīpašumā esošajos
privātajos ūdeņos.
<Vārds Uzvārds>, 28.05.2019. Ludzas novada pašvaldībā iesniedza Boldaču ezera
īpašnieku rakstisku ar parakstiem apstiprinātu 2020.gada 28.maija vienošanos par
rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību izmantošanu zvejai Boldaču ezerā un iesniegumu, ar
lūgumu piešķirt rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 30 m tīklu limitu.
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 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas
3.punktu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32., 87. 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,
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 11.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>., zvejas limitu
2020.gadam pašpatēriņa zvejai Boldaču ezerā ar zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru garumā.
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā EUR 17.10
(septiņpadsmit eiro un 10 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2020.gada 30.jūnijam.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
Plkst.14.03 ierodas domes deputāts Juris Atstupens

6.§
Par Ludzas novada Sociālā dienesta
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada Sociālā dienesta nolikuma 16.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
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sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada
18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada
18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada Sociālā dienesta daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra nolikumu (nolikums lēmuma pielikumā).
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.§
Par grozījumiem Ludzas novada Sociālā dienesta nolikumā
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus Ludzas novada Sociālā dienesta nolikumā:
1.1. Papildināt 9.punktu ar 9.1.apakšpunktu, izteikt šādā redakcijā:
“9.1. Struktūrvienība – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs,
18.novembra ielā 17A, Ludzā, Ludzas novadā.
2. Veikt sekojošus grozījumus Ludzas novada Sociālā dienesta nolikumā:
Papildināt 14.punktu ar 14.10., 14.11., 14.12., 14.13., 14.14.apakšpunktu, izteikt šādā
redakcijā:
“14.10. Nodrošināt dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
14.11. Nodrošināt specializēto darbnīcu pakalpojumus personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
14.12. Nodrošināt dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem;
14.13. Nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionālajiem
traucējumiem;
14.14. Nodrošināt higiēnas pakalpojumus.”
3. Papildināt Ludzas novada Sociālā dienesta nolikumu ar 161. punktu, izteikt šādā
redakcijā:
“161. Sociālā dienesta struktūru atbilstoši Ludzas novada Sociālā dienesta shēmai
(Pielikums Nr.1) veido:
161.1. Ludzas novada Sociālais dienests;
161.2. Aprūpes mājās pakalpojums;
161.3. Daudzfunkcionālais Sociālo pakalpojumu centrs.”
4. Papildināt Ludzas novada Sociālā dienesta nolikumu ar 171. , 172. punktiem un
izteikt tos šādā redakcijā:
“171. Sociālā dienesta vadītājas prombūtnes laikā, vadītājas pienākumus veic Sociālā
dienesta vadītājas vietniece.
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172. Ludzas novada Sociālā dienesta struktūrvienības ikdienas darbību nodrošina un
organizē vadītājs, kas ir personīgi atbildīgs par viņa vadīto struktūrvienības darbības
nepārtrauktību un rezultātiem.”
5. Grozījumi stājas spēkā nākamajā diena pēc šī lēmuma apstiprināšanas Ludzas
novada domes sēdē.
8.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Ludzas novada domes
2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības
sociālajiem pakalpojumiem”” apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Ludzas novada domes
2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības
sociālajiem pakalpojumiem”” parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Ludzas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem
pakalpojumiem”” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.§
Par Ludzas novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Noteikt Ludzas novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumus
Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā 18.Novembra ielā 17A, Ludzā, Ludzas
novadā:
1.1. 1. un 2.grupas invalīdiem un vientuļiem pensionāriem, kuriem ar Sociālā
dienesta lēmumu ir piešķirts aprūpes mājās pakalpojums, par veļas mazgāšanas un
žāvēšanas pakalpojumu 1.31 EUR vienam ciklam, veļas (gultas veļa, vieglās drēbes)
daudzums līdz 8 kg, saskaņā ar 1.pielikumu;
1.2. Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centra klientiem, personām, kuras ar
Sociālā dienesta lēmumu atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, personām ar invaliditāti
un pensionāriem, kuru pensijas apmērs nepārsniedz 250 EUR mēnesī par dušas
izmantošanas pakalpojumu 1.00 EUR par vienu reizi, dušas izmantošanas laiks vienai
personai – 30 minūtes, saskaņā ar 2.pielikumu.
2. Par lēmuma 1.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem pievienotās vērtības
nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās
daļas 9.punktu.
10.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra noteikumos
“Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem
kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru”
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Ludzas novada pašvaldības noteikumos “Noteikumi par
kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un
naudas balvu apmēru” (apstiprināts 25.10.2018. (prot. Nr.14, 10.§):
1.1.
Izteikt Noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas Ludzas novada
māksliniekiem, Ludzas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem, vispārizglītojošo
izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu vadītājiem interešu izglītībā (kori, tautu deju
kolektīvi), Ludzas novada pašvaldības dibināto kultūrizglītības un interešu izglītības iestāžu
izglītojamajiem un viņu pedagogiem, mākslinieciskajiem vadītājiem, koncertmeistariem,
kormeistariem, kuri pārstāvējuši Ludzas novadu vai Latvijas Republiku, par izciliem
sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga skatēs un konkursos (turpmāk – naudas balva
kultūrā), Ludzas novada sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem valsts vai
starptautiskā mēroga sporta sacensībās (turpmāk – naudas balva sportā), ja iegūtas
godalgotas vietas un/vai atzinības.”
1.2. Aizstāt 3. punktā vārdus “kalendārā gadā” ar vārdiem “mācību gada laikā”.
1.3. Aizstāt 11.punktā vārdus “kalendārā gada laikā” ar vārdiem “mācību gada laikā”.
1.4. Izslēgt 3. un 11.punktos vārdus iekavās “(janvāris-decembris)”.
1.5. Papildināt Nolikuma 9.punktu aiz vārdiem “balvas kultūrā” ar vārdiem “un sportā”.
1.6. Aizstāt 9. punktā skaitli un vārdu “30.decembrim” skaitli un vārdu “1.novembrim”.
1.7. Izteikt 19.punktā pievienoto tabulu jaunā redakcijā:
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TABULA SPORTISTIEM GAN PIEAUGUŠIEM, GAN BĒRNIEM
Latvijas čempionāts ( individuāli
Latvijas
Starptautiskās Ziemeļaustrumu
vai komandu dalībnieki)
Olimpiāde un
sacensības,
reģiona futbola
(EUR)
Jaunatnes
kurās piedalās čempionāts 11x11
Olimpiāde
ne mazāk kā 3
(EUR)
(individuāli
valstu
vai komandu
komandas
dalībnieki)
(EUR)
(EUR)
Jaunieši/juniori

Pieaugušie

Jaunieši/juniori

Pieaugušie

Jaunieši/juniori

Pieaugušie

1.līga handbols

Bērni/jaunieši/juniori

Veterānu sports

Neolimpiskie sporta veidi

Olimpiskie sporta veidi

200.00 40.00 40.00 90.00 90.00 150.00 90.00 150.00 90.00
150.00 30.00 30.00 60.00 60.00 120.00 60.00 120.00 60.00
100.00 20.00 20.00 40.00 40.00 70.00 40.00 70.00 40.00
60.00 30.00
40.00 20.00
30.00 10.00
-

Vietas

60.00
50.00
40.00
-

40.00
30.00
20.00
-

1
2
3
4
5
6

TABULA TRENERIEM
Latvijas čempionāts ( individuāli vai
komandu dalībnieki)
(EUR)

Latvijas Olimpiāde un
Jaunatnes Olimpiāde
(individuāli vai
komandu dalībnieki)
(EUR)

Pieaugušie
400.00
300.00
200.00
150.00
100.00
50.00

400.00
300.00
200.00
150.00
100.00
50.00

300.00 300.00
200.00 200.00
100.00 100.00
-

Vietas

Jaunieši/juniori

1.līga handbols
400.00
300.00
200.00
-

Ziemeļaustrumu
reģiona futbola
čempionāts 11x11
(EUR)

Pieaugušie

Bērni/jaunieši/
juniori
400.00
300.00
200.00
-

Jaunieši/juniori

Veterānu sports
150.00
100.00
50.00
-

Pieaugušie

Neolimpiskie
sporta veidi
150.00
100.00
50.00
-

Jaunieši/juniori

Olimpiskie
sporta veidi
400.00
300.00
200.00
-

Starptautiskās
sacensības, kurās
piedalās ne mazāk
kā 3 valstu komandas
(EUR)

250.00 250.00
200.00 200.00
150.00 150.00
-

1.8. Papildināt 19.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Ja Ziemeļaustrumu reģiona čempionātā telpu futbolā tiek izcīnīta godalgotā vieta, tad tiek
pielietots koeficients 0,5.”
1.9. Papildināt Noteikumus ar 21¹.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“21¹. Lēmumu par naudas balvas piešķiršanu par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā
pieņem naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā un sportā piešķiršanas komisija.”
1.10.Papildināt noteikumus ar nodaļu “Pārejas noteikumi” un izteikt to šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi

1
2
3
4
5
6
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1. 2020.gadā naudas balvas saņemšanai tiks vērtēti sasniegumi par laika periodu no
2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra nolikumā
“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Ludzas novada pašvaldības nolikumā “Par pašvaldības
atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā (apstiprināts 29.11.2019. (prot. Nr.18, 14.§):
1.1. Papildināt Nolikuma 7.punktu ar 7.6., 7.7. un 7.8. apakšpunktu un izteikt tos šādā
redakcijā:
“7.6. dalībai Latvijas un sporta federāciju apstiprināto starptautisku mēroga sporta
sacensību dalības maksai;
7.7. naktsmītņu apmaksai;
7.8. telpu nomas apmaksai.”
1.2. Aizstāt Nolikuma 10.un 23.punktā vārdu “novembrim” ar vārdu “oktobrim”
1.3. Papildināt Nolikuma 21.punktu ar 21.5. un 21.6. apakšpunktu un izteikt tos šādā
redakcijā:
“21.5. naktsmītņu apmaksai;
21.6. telpu nomas apmaksai.”
1.4. Izteikt 29.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“29.1. vismaz 50% komandas dalībnieku dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus pirms
atbalsta iesnieguma iesniegšanas ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā vai
dalībnieks ir darba attiecībās ar Pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojošos uzņēmumu
vai iestādi, vai mācās Pašvaldības izglītības iestādē.”
1.5. Papildināt Nolikuma 30.punktu ar 30.13., 30.14., 30.15.apakšpunktu un izteikt tos
šādā redakcijā:
“30.13. naktsmītņu apmaksai;
30.14. telpu nomas apmaksai;
30.15. sacensību organizēšanai un nodrošināšanai.”
1.6. Papildināt Nolikumu 36.punktā aiz vārda “pārvaldē” ar vārdiem “un Finanšu un
grāmatvedības nodaļā” .
1.7. Papildināt Nolikumu 36.punktā aiz vārda “izlietošanu” ar vārdiem “vienu reizi
ceturksnī”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par izmaiņām pašvaldības atbalsta sporta veicināšanai pieteikumu izvērtēšanas
komisijas sastāvā
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Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgāskomitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Ludzas novada pašvaldības atbalsta sportam pieteikumu
izvērtēšanas komisijas sastāvā (apstiprināta ar Ludzas novada domes 29.11.2019. sēdes
lēmumu (protokols Nr.18, 35.§):
1.1. Izslēgt no komisijas sastāva komisijas locekli Ināru Donsku;
1.2. Iekļaut komisijas sastāvā komisijas locekli Līgu Mežuli (Ludzas novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju).
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
13.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, izdevumi
par karstā ūdens cirkulāciju un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 13.jūnija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr.1.9.1/109 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, izdevumi par karstā ūdens cirkulāciju un
ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 15.06.2020. ar
Nr.3.1.1.8/2020/1547-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem
2020.gada maija mēnesī aprēķināto summu EUR 337,26 apmērā t.sk. EUR 4,98 par
apgaismošanu, EUR 303,87 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 24,16 par apkuri
un izdevumi par karstā ūdens cirkulāciju un EUR 4,25 par ūdens patēriņa starpības
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, un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); 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 un
apsaimniekošanas, apkures, izdevumi par karstā ūdens cirkulāciju un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu par 2020.gada maija mēnesi EUR 337,26 (trīs simti trīsdesmit
septiņi euro 26 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, izdevumi par karstā ūdens cirkulāciju un
ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2020.gada maija mēnesi EUR 337,26 (trīs
simti trīsdesmit septiņi euro 26 centu) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta
dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
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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.
14.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Ludzas novada Ludzas pilsētas
A.Upīša un Peldu ielu pārbūve” īstenošanai
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.maija noteikumiem Nr.278
“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību”,
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt 2020.gadā Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu projekta
“Ludzas novada Ludzas pilsētas A.Upīša un Peldu ielu pārbūve” īstenošanai
289 961 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 10 gadiem, pamatsummas
atmaksu uzsākot ar 2021.gadu.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

15.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Atbalstsienas un Kr.Barona ielas posma
atjaunošana Ludzas pilsētā” īstenošanai
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.maija noteikumiem Nr.278
“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu
ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību”,
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt 2020.gadā Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu projekta
“Atbalstsienas un Kr.Barona ielas posma atjaunošana Ludzas pilsētā” īstenošanai
76 862 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 6 gadiem, pamatsummas
atmaksu uzsākot ar 2021.gadu.
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Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

16.§
Par Ludzas novada domes 2019.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.22
“Grozījums Ludzas novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15
“Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” precizēšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 2020.gada
22.aprīļa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/3805 “Par
saistošajiem noteikumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus precizējumus Ludzas novada domes 2019.gada 29.novembra
saistošajos noteikumos Nr.22 “Grozījums Ludzas novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.15 “Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi””:
1.1.
Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 6. un 9.punktu.”
1.2.
Izteikt saistošo noteikumu pamata redakcijas 50. punktu šādā redakcijā:
“50. Par šo Noteikumu II., IV. un V. nodaļā minēto prasību pārkāpšanu, ja sods nav
paredzēts citos normatīvajos aktos, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 2 līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskajām personām – no 2 līdz 30 naudas
soda vienībām.”.
1.3.
Izteikt saistošo noteikumu pamata redakcijas 51. punktu šādā redakcijā:
“51. Par šo Noteikumu III., VI., VII., VIII. un IX. nodaļā minēto prasību pārkāpšanu
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 10 naudas soda
vienībām, juridiskām personām – no 2 līdz 20 naudas soda vienībām.”
1.4.
Papildināt saistošo noteikumu pamata redakciju ar 52.punktu šādā redakcijā:
“52. Administratīvā pārkāpuma procesu šo noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīga veikt Ludzas novada pašvaldības
Administratīvā komisija”.
1.5. Papildināt saistošo noteikumu pamata redakciju ar 53.punktu šādā redakcijā:
“53. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un sodu piemēro Ludzas novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt precizētos Ludzas novada domes
2019.gada 29.novembra 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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

17.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.8 “Par Ludzas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu
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Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās
apkopes noteikumi” 4.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 “Par Ludzas novada
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai trīs dienu laikā pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8 “Par Ludzas novada teritorijas kopšanu
un būvju uzturēšanu” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei J.Dukaļskai saistošos noteikumus
Nr.8 “Par Ludzas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 24.panta trešo daļu, publicēt Ludzas novada pašvaldības mājaslapā
www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.8 “Par Ludzas
novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Ar Ludzas novada domes 25.06.2020. saistošo noteikumu Nr.8 “Par Ludzas novada
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” spēkā stāšanos atzīt par spēku neesošu Ludzas
novada domes 2019.gada 29.novembra lēmumu “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”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

18.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.9
“Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Ludzas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai trīs dienu laikā pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.9 “Ludzas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei J. Dukaļskai saistošos noteikumus
Nr.9 “Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
24. panta trešo daļu, publicēt Ludzas novada pašvaldības mājaslapā www.ludza.lv.
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4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu Nr.9 “Ludzas
novada sabiedriskās kārtības noteikumi” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Ar Ludzas novada domes 25.06.2020. saistošo noteikumu Nr.9 “Ludzas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” spēkā stāšanos zaudē spēku Ludzas novada domes
2019.gada 29.novembra lēmums “Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
„Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu.”
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
19.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2020.gada 12.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.59,
Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces Gaļinas Prohorovas 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 2020.gada
15.jūnijā pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.59, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Blaumaņa ielā 9– 59, 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.

20.§
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Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2020.gada 1.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.14, Liepājas
ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces Kristīnes Škutānes 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 2020.gada
15.jūnijā pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Liepājas ielā 22B, Ludzā,
Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 22B – 14, 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.

21.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4. panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
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2020.gada 17.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.15, Biržas
ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka Donāta Plociņa 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 2020.gada
17.jūnijā pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Biržas ielā 14– 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.
22.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0049,
6,8 ha platībā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 20.05.2020. Aleksandra Sovāna, personas kods
210684-12806, iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 26.06.2020. ar Nr.2.2.9.4/2020/1320-S) ar
lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 6,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600060049, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 15.jūnijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0049, 6,8 ha platībā, kas
atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68600060049, 6,8 ha
platībā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68600060049 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.
23.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0104,
3,0 ha platībā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 20.05.2020. <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 26.06.2020. ar Nr.2.2.9.4/2020/1320-S) ar lūgumu
atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600060104, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 15.jūnijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 006 0104, 3,0 ha platībā, kas atrodas
Istras pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68600060104, 3,0 ha
platībā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68600060104 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.
24.§
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Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 6860 001 0298 nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas
3.apakšpunktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz
kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu,
kas pieguļ šai zemei.
2020.gada 16.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Sergeja Rudnika
iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 1,63 ha platībā, pēc
adreses “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads.
Nekustamais īpašums, “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes
vienības (t.sk. mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68600010630 1,63 ha platībā ir reģistrēts
zemesgrāmatā (Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000597254) uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības (starpgabala) “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6860 001 0298 nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 68600010298
“Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals, t.sk.
mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68600010298 1,63 ha platībā.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

25.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Bērzukalns”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Bērzukalns”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 25.§).
2020.gada 14.maijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Bērzukalns”,
Cirmas pag., Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, fiziska persona
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 8406,77
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(astoņi tūkstoši četri simti seši euro 77 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Bērzukalns”, Cirmas pag., Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 8406,77 (astoņi tūkstoši
četri simti seši euro 77 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 14.maija
organizētās izsoles rezultātiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Bērzukalns”, Cirmas pag., Ludzas novads ar
kadastra numuru 68500020433, kas sastāv no zemes vienības 7,23 ha platībā (t.sk. 2,53 ha
mežaudzes) ar kadastra apzīmējumu 68500020339, 2020.gada 14.maija izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 8406,77 (astoņi tūkstoši četri simti seši euro 77
centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
2. Juridiskai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

26.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela 97A,
Ludza, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela 97A, Ludza, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 36.§).
2020.gada 16.jūnijā izsole netika rīkota saskaņā ar Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja
norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar
šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2020.gada 17.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā <Vārds Uzvārds> kā starpgabala
pierobežnieks iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (pašvaldībā
reģistrēts 17.04.2020. ar Nr. 2.2.9.4/2020/1029-S), uz nekustamo īpašumu – Kr.Barona iela
97A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība 1192 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 005 0254.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 2621,57 (divi tūkstoši seši
simti divdesmit viens euro un 57 centu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
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Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija 2020.gada 17.jūnijā pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Kr.Barona iela 97A, Ludza,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods> par nekustamā
īpašuma, Kr.Barona iela 97A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības 1192 m2
platībā, ar kadastra apzīmējumu 6801 005 0254, iegūšanu īpašumā par nosacīto cenu EUR
2621,57 (divi tūkstoši seši simti divdesmit viens euro un 57 centu).
2. Juridiskajai nodaļai saskaņā ar lēmuma 1.punktu septiņu dienu laikā pēc rezultāta
apstiprināšanas sagatavot pirkuma līgumu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

27.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
- dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 37.§).
2020.gada 17.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30,
Ludza, Ludzas novads, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole
ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1.punkts
nosaka, ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu EUR 1348,80 par 20%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 17.jūnija lēmumu „Par nekustamā dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola
un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūnija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002529, kas sastāv no dzīvokļa 33,90 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3705/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001;
68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, otrās izsoles sākumcenu
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- EUR 1079,04 (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi euro un 04 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
- dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 38.§).
2020.gada 17.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30,
Ludza, Ludzas novads, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole
ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts
nosaka, ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu EUR 1263,20 par 20%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 17.jūnija lēmumu „Par nekustamā dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola
un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūnija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002532, kas sastāv no dzīvokļa 32,10 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3236/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001;
68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, otrās izsoles sākumcenu
- EUR 1010,56 (viens tūkstotis desmit euro un 56 centu) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
- dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 39.§).
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2020.gada 17.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30,
Ludza, Ludzas novads, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole
ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts
nosaka, ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu EUR 1169,41 par 20%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 17.jūnija lēmumu „Par nekustamā dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola
un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūnija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002524, kas sastāv no dzīvokļa 28,60 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 2906/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001;
68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, otrās izsoles sākumcenu
- EUR 935,53 (deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 53 centi) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
- dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 40.§).
2020.gada 17.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Latgales iela
113, Ludza, Ludzas novads, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to
izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts
nosaka, ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu EUR 1455,93 par 20%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 17.jūnija lēmumu „Par nekustamā dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola
un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
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Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 17.jūnija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Latgales iela
113, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002528, kas sastāv no dzīvokļa 35,30 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3535/18019 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010040081001 un zemes
ar kadastra apzīmējumu 68010040081, otrās izsoles sākumcenu - EUR 1164,74 (viens
tūkstotis viens simts sešdesmit četri euro un 74 centi) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

31.§
Par dzīvokļa Nr. 39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā
atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 24.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr. 39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.1,
21.§).
2020.gada 26.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par dzīvokļa
īpašuma Nr. 39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”
(protokols Nr.6, 18.§). Pamatojoties uz augstāk minēto Ludzas novada domes lēmumu
Nadezhdai Chernyavskaya tika nosūtīts paziņojums ar lūgumu četru mēnešu laikā pēc
paziņojuma saņemšanas dienas sniegt atbildi, norādot samaksas termiņu norēķiniem par
dzīvokli.
Atsaucoties uz nosūtīto paziņojumu 2020.gada 11.jūnijā Nadezhda Chernyavskaya
iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 12.06.2020. ar
Nr.2.2.9.4/2020/1530-S) par ierosinātā dzīvokļa Nr.39, Liepājas ielā 21 Ludzā atsavināšanas
procedūras pārtraukšanu un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2020.gada 15.jūnijā pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas
novadā atsavināšanas procedūras izbeigšanu ”, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra lēmumu “Par dzīvokļa
īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols
Nr.1, 21.§) un 2020.gada 26.marta lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr.39, Liepājas ielā 21,
Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 18.§).
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt <Vārds Uzvārds> domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§
Par nekustamā īpašuma, Kauguru iela 10, Ludza, Ludzas novads,
atsavināšanas procedūras pārtraukšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 27.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par zemes vienības
Kauguru ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā (ar kadastra apzīmējumu 68010018030) 14568 m2
platībā, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.11, 21.§).
2020.gada 25.maijā Ludzas novada pašvaldība saņēma Kauguru ielas zemes
īpašnieku, lietotāju iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1/2020/1299-S) ar lūgumu
neatsavināt zemes vienību Kauguru iela 10, Ludzā, jo uz zemes vienības atrodas dīķis, no
kura tiek pievadīts ūdens mazdārziņu vajadzībām. Apsekojot nekustamo īpašumu tika
konstatēts, ka dīķis tiek izmantots, kā ūdens ņemšanas vieta mazdārziņu laistīšanai.
Izvērtējot situāciju un iedzīvotāju intereses, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisija 2020.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
Kauguru iela 10, Ludza, Ludzas novads, atsavināšanas procedūras pārtraukšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt nekustamā īpašuma Kauguru iela 10, Ludza, Ludzas novads atsavināšanas
procedūru.
2. Atcelt 2019.gada 27.jūnija Ludzas novada domes sēdes lēmumu “Par zemes
vienības Kauguru ielā 10, Ludzā, Ludzas novadā (ar kadastra apzīmējumu 68010018030)
14568 m2 platībā, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.11, 21.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
33.§
Par nekustamā īpašuma Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, pārņemšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 5.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta Nodrošinājuma valsts
aģentūras vēstule “Par nekustamā īpašuma pārņemšanu” (Ludzas novada pašvaldībā
reģistrēta 05.06.2020. ar reģ.Nr. 3.1.1.5/2020/1461-S).
Vēstulē Nodrošinājuma valsts aģentūra informē pašvaldību par to, ka
Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā ir nekustamais īpašums, kas nav nepieciešams
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu funkciju nodrošināšanai (nekustamā īpašuma kadastra
Nr.6801 001 0207) – zemes vienība (kadastra apzīmējums 6801 001 0207) 0,1283 ha platībā
un būve (būves kadastra apzīmējums 6801 001 0207 001) 101,2 m2 platībā – Aizsargu ielā
25, Ludzā, Ludzas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas
personā.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmo daļu
Nodrošinājuma valsts aģentūra, kā Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldītāja
piedāvā Ludzas novada pašvaldībai pārņemt nekustamo īpašumu.
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Likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka pašvaldības
autonomo funkciju- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 13.pants nosaka gadījumus,
kad pašvaldībai neatliekami personām ir jāsniedz palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā un
jānodrošina personas ar pagaidu dzīvojamo telpu, taču pašvaldības dzīvojamais fonds ir ļoti
niecīgs.
Likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka pašvaldības
autonomo funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Pašvaldība bilancē vairāku nekā desmit gadu periodā, gad Eiropas fondu
līdzfinansēto projektu ietvaros, gan iegādājoties par pašvaldības līdzekļiem atrodas samērā
ievērojama materiāltehniskā bāze sporta aktivitātēm un veselīga dzīvesveida veicināšanai,
taču pašvaldībai nav pietiekošu telpu, lai uzglabātu šo materiāltehnisko bāzi.
Lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī nodrošinātu
atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas Ludzā un Ludzas novada apkārtnē, popularizējot
aktīvas atpūtas dabā nozīmīgumu veselīga dzīvesveida nodrošināšanā pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist bez atlīdzības pārņemt Ludzas novada pašvaldības īpašumā valsts
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6801 001 0207, kura sastāvā ietilpst zemes vienība
(kadastra apzīmējums 6801 001 0207) 0,1283 ha platībā un būve (būves kadastra
apzīmējums 6801 001 0207 001) 101,2 m2 platībā – Aizsargu ielā 25, Ludzā, Ludzas
novadā, pašvaldības autonomo funkciju- sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā un nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu- īstenošanai.
2. Lūgt Nodrošinājuma valsts aģentūru kā Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu
pārvaldītāju ierosināt un virzīt skatīšanai Ministru kabineta sēdē jautājumu par šī lēmuma
1.punktā norādītā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
34.§
Par 2016.gada 30.decembra nomas līguma termiņa pagarināšanu
ar SIA “BITE Latvija”
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 8.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta SIA “BITE Latvija”
vēstule “Par SIA “BITE Latvija” nomas līguma termiņa pagarinājumu un reģistrāciju
zemesgrāmatā” (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēta 08.06.2020. ar reģ.
Nr. 3.1.1.5/2020/1477-S).
Vēstulē SIA “BITE Latvija” informē, ka atbilstoši 2013.gada 28.novembra (prot.
Nr.63, 61.§) Ministru kabineta rīkojumam Nr.571, SIA “BITE Latvija” īsteno atbalstāmo
investīciju projektu "BITE 4G tīkla attīstība ārpus lielākajām Latvijas pilsētām" un saskaņā
minētā projekta ieviešanas nosacījumiem investīciju objektiem ir jābūt ilgtermiņa nomas
tiesībām ar termiņu ne mazāku kā līdz 2028.gada 31.decembrim.
Ludzas novada pašvaldība ar SIA “BITE Latvija” 2016.gada 30.decembrī noslēdza
līgumu par jumta daļas nomu īpašumā “Kantoris”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā. Šobrīd
telpu nomas līgums ir spēkā līdz 2026.gada 31.decembrim.
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SIA “BITE Latvija” informē, ka nomas līguma termiņš ir nepietiekams laiks, lai
varētu pretendēt uz investīciju daļēju atguvi. Ar nomas līgumu lietošanā nodotais objekts ir
viens no šī projekta objektiem, bet šobrīd nomas attiecības ir nodibinātas uz nepietiekošu
laiku.
Ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET
– nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist pagarināt 2016.gada 30.decembra nomas līgumu Nr.P-422/2016 “Par
jumta daļas nomu” uz termiņu līdz 2028.gada 31.decembrim.
2. Piekrist 2016.gada 30.decembra nomas līgumu Nr.P-422/2016 “Par jumta daļas
nomu” iereģistrēt Zemesgrāmatā līdz 2028.gada 31.decembrim.
3. Uzdot juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par 2016.gada 30.decembra
nomas līguma Nr.P-422/2016 “Par jumta daļas nomu” termiņa pagarinājumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
72.panta pirmo daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2020.gada 18.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. iesniegt Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā;
2.2. nodot Ludzas novada pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata pilnu tekstu visām
Ludzas novada pašvaldības bibliotēkām.
3. Uzdot pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei J. Dukaļskai publicēt Ludzas
novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu Ludzas novada pašvaldības mājaslapā
internetā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
36.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.

_______________

32
Ludzas novada pašvaldība <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
03.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 03.06.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1428-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Puškina iela 4, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0122,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1289,73 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.7., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas
Puškina ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 18.06.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/46-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 600,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese> pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
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
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pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 17.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 17.06.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1582-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds>, <deklarētā adrese>, kadastra
numurs: 6801 001 0044, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 555, 57
EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1252,54 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka Sandra Novika iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Kuļņeva ielā 33, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 18.06.2020. atzinumu
Nr. 3.5.16/2020/48-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 277,79 EUR apmērā Sandrai Novikai piederošajam
nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 33, Ludzā.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 08.05.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 08.06.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1471-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
<deklarētā adrese>, kadastra numurs: 6801 006 0422, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 580,32 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
- 1593,79 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā ēkas P.Miglinieka ielā 31, Ludzā,

35
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 19.06.2020. atzinumu
Nr. 3.5.16/2020/49-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 290,16 EUR apmērā Jānim Bulim piederošajam
nekustamajam īpašumam P. Miglinīka ielā 31, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 16.06.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1561-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds>, <deklarētā adrese>, kadastra
numurs: 6801 004 0458 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas – 1139,80 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
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nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka Valdis Misāns iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Līča ielā 9,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 19.06.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/50-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Valdim Misānam, personas kods 150575-12800, deklarētā dzīvesvieta:
Parku iela 50-22, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējumu līdz 569,90 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma Līča ielā 9,
Ludzā, Ludzas novads, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta IK “Sanmiks”, reģistrācijas numurs: 42402009949, juridiskā adrese:
Jelgavas iela 60, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 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.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 11.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 17.06.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1570-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Kuļņeva ielā 43A, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs 68010010030, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 488,07 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 386,11 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”:
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3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Kuļņeva ielā 43A, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 19.06.2020. atzinumu Nr.
3.5.16/2020/51-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 193,06 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 244,04 EUR apmērā Regīnai Pavlovičai
piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 43A, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
-
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6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 13.05.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 25.05.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1302-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Blaumaņa ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010030104
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1215,94 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 un 00 centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) 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” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 100%
apmērā dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 19.06.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/52-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1200,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> <deklarētā
adrese> pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
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
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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.

Sēdi slēdz plkst. 14.14.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 25.jūnijā.

V.Maslovskis

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 25.jūnijā.

I.Vonda

1.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 25.jūnija sēdes
protokola Nr.10, 9.§

Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojuma maksas aprēķins

Izdevumu postenis

Summa (EUR) vienam ciklam

1. Veļas mazgājamās mašīnas nolietojums

0.25

2. Veļas žāvētāja nolietojums

0.49

3. Elektroenerģija

0.24

4. Ūdens un kanalizācija

0.17

5.Veļas pulveris un atkaļķotājs

0.16
Pavisam

1.31
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Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Maslovskis
2.pielikums
Ludzas novada domes
2020.gada 25.jūnija sēdes
protokola Nr.10, 9.§

Dušas pakalpojuma maksas aprēķins

Izdevumu postenis

Summa (EUR) vienam ciklam

1.Elektroenerģija

0.30

2.Ūdens un kanalizācija

0.50

3.Saimniecības preces, t.sk. dezinfekcijas līdzekļi

0.20

Pavisam

1.00

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

V.Maslovskis

1. pielikums
2020.gada 25.jūnija
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.10, 13.§

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

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

Adrese
Tirgus iela 34 dz.6
Tālavijas ielā 54 dz.2
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Baznīcas ielā 30 dz.3
Rekašova iela 14 dz.6
Latgales ielā 143 dz.4

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

Apgaismojums
EUR

27.71
35.45
37.05
35.38
29.06
37.25
17.46

1
2
2
2
2
2
1

14.11
17.14
19.86
14.55
15.58
20.34
9.76

0.40
0.59
0.59
0.48

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
03.02.2020.
18.04.2019.
30.04.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
03.02.2020.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Baznīcas iela 30 dz.2
Stacijas iela 31A dz.3
Stacijas iela 57 dz.48
Biržas iela 9A dz.12

14. Stacijas iela 88 dz.4
15. Raiņa iela 32 dz.2
16. Raiņa iela 61 dz.2
Kopā:

36.51
56.78
32.36
40.29
57.00
58.47

2
2
2
3
3
3

20.60
27.79
17.35
19.49
40.90
29.41

0.40

40.80
52.67
116.90

2
2
5

15.87
8.28
12.84
303.87

0.19
0.16

10.10.2019.
14.10.2019.
24.10.2019.
05.03.2020.
05.03.2020.
18.03.2020.21.05.2020.
12.05.2020.
25.05.2020.
25.05.2020.

0.59
0.28
0.76
0.54

4.98

apkure un ūdens patēriņa starpība
2020.gada maijs
Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Adrese

Stacijas iela 57 dz.48
Biržas iela 9A dz.12
Raiņa iela 32 dz.2
Kopā:

Apkure
EUR

10.15
5.67
15.82

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Karstā
ūdens
cirkulācijas
izdevumi
EUR
1.46
3.48
3.40
8.34

Ūdens
patēriņa
starpība
EUR
3.28

Brīvs
no-līdz

05.03.2020.
18.03.2020.

0.97
4.25

A.Poikāne

