LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZASNOVADAPAŠVALDĪBA
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 23.jūlijā

Protokols Nr. 12

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. 14.07), Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova
Sēdē nepiedalās: Jevgenija Kušča – atvaļinājumā; Edgars Mekšs – atvaļinājumā; Viesturs
Rancāns – Rīgā; Svetlana Rjutkinena – aizņemta pamatdarbā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
- Gundars Resnais, avīzes “Ludzas Zeme” korespondents; Andris Joksts
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 21 jautājums.
Sēdes vadītājs V.Maslovskis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 12
jautājumiem.
1. Par Andra Joksta iecelšanu Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora amatā.
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtējās situācijas laikā radušos izdevumu segšanai.
3. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas
pilnveidošanu.
4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020257 daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs”.
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5. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Pīlādžu iela 36, Ludza, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Latgales iela 207A, Ludza, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma – “Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Robežmalas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Jaunzeltiņi”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Papelītes”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu.
12. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ruduceņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta
ar 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33.punktu.
Darba kārtība:
1. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu
apbūvētai zemes vienībai.
2. Par zemes vienības atdalīšanu, īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu
apbūvētai zemes vienībai.
3. Par adrešu apstiprināšanu dzīvokļu telpu grupām.
4. Par zemes platības precizēšanu.
5. Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu.
6. Par nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 68010080061 ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68010080061 Latgales ielā 248A, Ludzā, Ludzas novadā,
74010 m2 platībā apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu.
7. Par debitoru parādu norakstīšanu.
8. Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi
SIA „NIKAL”.
9. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas
un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
10. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām.
11. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
13. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra sēdes lēmumā
(protokols Nr.2, 18.§) “Par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pakalpojumiem”.
14. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Videokonferenču zāles izveide Ludzas
novada pašvaldībā” īstenošanai.
15. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “J.Soikāna, Kārsavas, Smilšu un Miera ielas
posmu pārbūve Ludzā” īstenošanai.
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16. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu interešu izglītības stundām sportā.
17. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B, Ludza,
Ludzas novads, pirkuma līguma slēgšanu.
20. Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90, valsts
reģistrācijas Nr.GD-1045 otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un
sākumcenas apstiprināšanu.
21. Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN, valsts
reģistrācijas Nr.FC-148 trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu un atsavināšanas
procedūras izbeigšanu.
22. Par Andra Joksta iecelšanu Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora amatā.
23. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtējās situācijas laikā radušos izdevumu segšanai.
24. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu
1.redakcijas pilnveidošanu.
25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020257 daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
26. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Pīlādžu iela 36, Ludza, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Latgales iela 207A, Ludza, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma – “Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Robežmalas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Jaunzeltiņi”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Papelītes”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu.
33. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ruduceņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu.
1.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu
apbūvētai zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 11.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
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komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68500040261, kura sastāvā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500040261, īpašuma nosaukumu „Saulespuķes”,
Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040261 un
ar to funkcionāli saistītai būvei (dārza mājiņa) adresi “Saulespuķes”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>. un <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> pilnvarotās personas <Vārds Uzvārds>,
(pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 27.03.2020. ģenerālpilnvara Nr.693 un
31.03.2020. ģenerālpilnvara Nr.725), 02.07.2020. iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā
reģ. 02.07.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/1707-S, par īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68500020121, kura sastāvā divas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 68500020121 un 68500020122, „Staškeviči”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 14.pantu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>tiesiskā valdījumā esošam nekustamam
īpašumam ar kadastra numuru 68500020121, kura sastāvā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68500020121 un 68500020122, īpašuma nosaukumu „Staškeviči”, Cirmas
pag., Ludzas nov..
3.
Izskatot
<Vārds
Uzvārds>, <personas
kods>,
<deklarētā
adrese>,
06.07.2020.iesniegumu,
Ludzas
novada
pašvaldībā
reģ.
06.07.2020.
ar
Nr.3.1.1.5/2020/1737-S, par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68580020397 „Birznieki”, Isnaudas pag., Ludzas nov., saskaņā ar
2012.gada 17.jūlija pirmās kārtas saimniecības ēku būvniecībai tehnisko projektu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, piederošai apbūvei paredzētai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020397 adresi „Birznieki”, Isnaudas pag., Ludzas
nov..
4.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6860 006 0049, Istras pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
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10. aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas

noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 68600060049 īpašuma
nosaukumu „Auziņi”, Istras pag., Ludzas nov..
2.§
Par zemes vienības atdalīšanu, īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanu apbūvētai
zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldības valdījumā esošā nekustamajā īpašumā
ar kadastra numuru 68500040261 “Saulespuķes”, Cirmas pag., Ludzas nov. ietilpst divas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68500040261 un 68500040262, kuras
apsaimnieko divas personas, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68500040262 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68500040261 “Saulespuķes”,
Cirmas pag., Ludzas nov. un izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu
„Matumi”, Cirmas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu,
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
11.punktu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68500040261 “Saulespuķes”, Cirmas pag., Ludzas
nov., zemes vienību 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040262.
2. Atdalītai zemes vienība 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040262
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Matumi”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
3. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040262 un ar to funkcionāli saistītai
būvei (dārza mājiņa) adresi “Matumi”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2.
Ludzas novada dome ar 2020.gada 25.jūnija lēmumu (protokols Nr.10, 23.§) nolēma
nodot atsavināšanai Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600060104 Istras pagastā, Ludzas novadā.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais
īpašums ar kadastra numuru 68600060049, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 68600060049, 68600060050 un 68600060104.
Līdz ar to, ir nepieciešamība no nekustama īpašuma ar kadastra numuru 68600060049
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68600060104 un atdalītajai zemes vienībai
izveidot jaunu nekustamo īpašumu.
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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 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68600060049 Istras pag., Ludzas
nov., Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600060104.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060104
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Ezerloki”, Istras pag., Ludzas nov..
3.
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 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68600060049 Istras pag., Ludzas
nov., Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600060050.
2. Atdalītajai zemes vienībai 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060050
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Stomini”, Istras pag., Ludzas nov..
3.§
Par adrešu apstiprināšanu dzīvokļu telpu grupām
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto
prim daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 2.8. un 2.10. apakšpunktu, 9., 14., 17., 32. un 36.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt adreses sekojošām dzīvokļu telpu grupām:
1.1. ”Eglītes”-1, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001001,
1.2. ”Eglītes”-2, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001002,
1.3. ”Eglītes”-3, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001003,
1.4. ”Eglītes”-4, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001004,
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1.5. ”Eglītes”-5, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001005,
1.6. ”Eglītes”-6, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001006,
1.7. ”Eglītes”-7, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001007,
1.8. ”Eglītes”-8, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001008,
1.9. ”Eglītes”-9, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001009,
1.10. ”Eglītes”-10, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001010,
1.11. ”Eglītes”-11, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001011,
1.12. ”Eglītes”-12, Kušneri, Nirzas pag., Ludzas nov. ar kadastra apzīmējumu
68780060187001012.
4.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, sertificēta mērnieka Valda Krokša (sertifikāta Nr.AB0011)
izgatavoto Ludzas novadā, Nirzas pagastā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu
projektus zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780070069, tika konstatēts, ka
kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība - 2,44 ha pārsniedz pieļaujamo platības
nesaisti ar juridiskajos dokumentos noteikto zemes platību – 2,0 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras
apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Precizēt mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780070069
“Kalnačeva”, Lielie Žurili, Nirzas pag., Ludzas nov. platību - 2,44 ha, saskaņā ar izgatavoto
zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:2000.

5.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
Ziņo: A.Meikšāns
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Ludzas novada dome ir izskatījusi Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku
saimniecības "NEMO", reģ. Nr. 42401019121, juridiskā adrese: Latgales iela 93, Rēzekne,
LV-4601, 2020.gada 8.jūlija iesniegumu (reģistrēts 08.07.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/1777-S)
par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā izsniegšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas
ūdeņi zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūdeņos (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir
valsts īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, izņemot šā panta ceturtajā daļā
noteiktās zvejas tiesības publiskajās upēs.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Ministru kabinets
izdod noteikumus par kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences)
komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās
valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā (turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz
zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai
tirdzniecībai vai apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe
(turpmāk – pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā
minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai,
pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu
saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem
gadiem, izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos
ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro
daļu, 08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21.,
23.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Izsniegt Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecības "NEMO", reģ.
Nr. 42401019121, juridiskā adrese: Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601, speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2020.gada 23.jūlija līdz 2025.gada 22.jūlijam.
3. Noteikt Isnaudas pagasta M.Griševa zemnieku saimniecības "NEMO", reģ.
Nr. 42401019121, juridiskā adrese: Latgales iela 93, Rēzekne, LV-4601, samaksāt valsts
nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pildas ezerā 14,23 (četrpadsmit euro
un 23 centi) euro apmērā Ludzas novada pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences)
saņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV4601.
6.§
Par nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 68010080061 ietilpstošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68010080061 Latgales ielā 248A, Ludzā, Ludzas
novadā, 74010 m2 platībā apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē pieņemts lēmums (prot. Nr.9, 39.§)
„Par apbūves tiesību izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam Latgales ielā 248A,
Ludzā, Ludzas novadā nomas tiesību izsoli”.
2020.gada 2.jūlijā Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un
nomas tiesību izsoles komisija rīkoja nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru
68010080061 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010080061 Latgales
ielā 248A, Ludzā, Ludzas novadā, 74010m2 platībā apbūves tiesības izsoli, kurā piedalījās
viens pretendents: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TOLKA”, reģistrācijas Nr.
40103541406, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 77-60, Rīga, LV-1013 pilnvarotā
persona Aigars Somers, personas kods 021064-12054.
Saskaņā ar 2020. gada 28. maija nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru
68010080061 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010080061 Latgales
ielā 248A, Ludzā, Ludzas novadā, 74010m2 platībā apbūves tiesības izsoles noteikumu 52.
punktu, ja uz izsoli ir ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, par nosolītāju ir atzīstams
vienīgais izsoles dalībnieks, kurš apbūves tiesību iegūst par Izsoles objekta sākotnējo
nosacīto apbūves tiesības maksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, 6.1 pantu, un
Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas 2020.gada 2.jūlija organizētās izsoles rezultātiem, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 68010080061 ietilpstošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010080061 Latgales ielā 248A, Ludzā, Ludzas
novadā, 74010m2 platībā apbūves tiesības izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīt
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TOLKA”, reģistrācijas Nr. 40103541406, juridiskā
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 77-60, Rīga, LV-1013 kura nosolītā maksa par apbūves
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tiesību ir 988,00 EUR (deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un nulle centi) gadā plus
pievienotās vērtības nodoklis, jeb 82,33 EUR (astoņdesmit divi euro un trīsdesmit trīs centi)
mēnesī.
2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TOLKA” papildus maksai par apbūves tiesības
piešķiršanu ir jāveic vienreizējs maksājums 120,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa
(viens simts divdesmit euro un nulle centi), pievienotās vērtības nodoklis 25,20 EUR
(divdesmit pieci euro un divdesmit centi), kopējā summa kopā ar pievienotās vērtības
nodokli 145,20 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro un divdesmit centi) apmērā, lai
kompensētu Pašvaldībai pieaicinātā sertificēta vērtētāja atlīdzības summu par Izsoles objekta
apbūves tiesības gada apbūves tiesības maksas noteikšanu.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par
apbūves tiesību piešķiršanu.
4. Administratīvajai nodaļai 10 darbdienu laikā pēc nomas līguma spēkā stāšanās
publicēt izsoles rezultātus Ludzas novada pašvaldības portālā www.ludza.lv.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

7.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu "Prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies
parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no
uzskaites un atzīst pārējos izdevumus", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu kopsumma
EUR 1162.03 norakstot no pašvaldības bilances 2020.gada izmaksās, saskaņā ar
1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par atskurbināšanas pakalpojumiem kopsummā
EUR 386,27 norakstot no pašvaldības bilances 2020.gada izmaksās, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par zemes nomu fiziskām un juridiskām personām
kopsummā EUR 71,47 norakstot no pašvaldības bilances 2020.gada izmaksās, saskaņā ar
3.pielikumu.
4. Dzēst debitoru parādu par 20217.gada maijā nesamaksāto pašvaldības nodevu
SIA “Silver Show Management”, reģistrācijas Nr. 40103794424, likvidēts 05.02.2020.,
EUR 39,83 norakstot no pašvaldības bilances 2020.gada izmaksās.

8.§
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Par nedzīvojamo telpu Stacijas ielā 45, Ludzā nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL”
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 3.jūlijā SIA „NIKAL” reģistrācijas numurs 42402006904 iesniedza
Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/1716-S) ar lūgumu
piešķirt nomas maksas atlaidi 2020.gada vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā un augustā) Ludzas
Mūzikas pamatskolā pēc adreses Stacijas ielā 45, Ludzā.
Ludzas novada pašvaldība un SIA “NIKAL” 2015.gada 9.novembrī tika noslēgts
nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr. P-446/2015 par pašvaldībai piederošām nedzīvojamām
telpām (ar kopējo 64,37 m2 platībā) nomu, kuras atrodas pēc adreses Stacijas ielā 45,
Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR 0,21 par 1 m2, neieskaitot
PVN mēnesī.
Izvērtējot esošo situāciju un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta
b) apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL” reģistrācijas Nr. 42402006904 par
nedzīvojamām telpām Stacijas ielā 45, Ludzā 50 % apmērā un noteikt nomas maksu
EUR 0,11 (nulle euro 11 centi) par vienu kvadrātmetru un pievienotās vērtības nodoklis
(21%) mēnesī uz vasaras periodu no 2020.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 31.augustam.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus
vienošanos līgumam par nedzīvojamās telpas nomas maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
9.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas
un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 14.jūlija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/137 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 15.07.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1847-S) ar
lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada jūnija mēnesī
aprēķināto summu EUR 372,54 apmērā t.sk. EUR 4,13 par apgaismošanu, EUR 355,65 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 6,07 par karstā ūdens cirkulāciju un EUR 6,69 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 un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,

12
karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2020.gada
jūnija mēnesi EUR 372,54 (trīs simti septiņdesmit divi euro 54 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu par 2020.gada jūnija mēnesi EUR 372,54 (trīs simti septiņdesmit divi
euro 54 centu) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības
uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
10.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājām
Ziņo: V.Maslovskis
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 6.punktu),
sēdes vadītājs V.Maslovskis aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.

2020.gada 6.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Blaumaņa
ielā 2, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā
reģistrēts 08.07.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1771-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas Ludzā, Blaumaņa ielā 2 avārijas situācijas novēršanai (balkonu
konstrukciju nostiprināšanai).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu mājas renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir jālikvidē
terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas – 50% apmērā bet ne
vairāk kā EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija)
izvērtēja dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 2, Ludzā pievienotos dokumentus un konstatēja,
ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2020.gada 14.jūlijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi balkonu konstrukciju
nostiprināšanai dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā 2, Ludzā, Ludzas novads, kas ir par kopējo
summu EUR 17388,95 bez PVN, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada
domes saistošo noteikumu Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 6000,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 17.3 punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada
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domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 2, Ludzā, Ludzas novads balkona
konstrukciju nostiprināšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 6000,00 (seši
tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
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
S.Jakovļevam.
2.
2020.gada 6.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Liepājas ielā
37, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā
reģistrēts 08.07.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1766-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas Ludzā, Liepājas ielā 37 energoefektivitātes veikšanai (starp paneļu šuvju
hermetizācijai un nostiprināšanai).
Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 11.3.punktu, kas nosaka, ārējo
sienu un jumtu siltināšana, koplietošanas telpu, ārdurvju, logu bloku nomaiņa, norobežojošo
konstrukciju (pagraba un bēniņu vai mājas pēdējā stāva griestu) pārseguma siltināšana,
karstā ūdens un apkures sistēmas cauruļvadu izolācijas ierīkošana vai atjaunošana,
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 15.2.1.apakšpunktā noteiktā apjomā, ja daudzdzīvokļu
mājas kopējā platība ir līdz 3000 m² ne vairāk kā EUR 10 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija)
izvērtēja dzīvojamās mājas Liepājas ielā 37, Ludzā pievienotos dokumentus un konstatēja,
ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2020.gada 14.jūlijā komisijas sēdē izskatot veicamo darbu izmaksas tāmi starpsienu
šuvju hermetizācijai un nostiprināšanai dzīvojamai mājai Liepājas ielā 37, Ludzā par kopējo
summu EUR 3082,10 un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr.19 15.2.1.apakšpunktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50% no
kopējās tāmes, t. i. EUR 1541,05 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 15.2.1.apakšpunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
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Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 37, Ludzā energoefektivitātes veikšanai
starpsienu šuvju hermetizācijai un nostiprināšanai Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 1541,05 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit viens euro un 05 centu)
apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
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
S.Jakovļevam.
3.
2020.gada 6.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Baznīcas ielā
8, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā
reģistrēts 08.07.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1764-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas Ludzā, Baznīcas ielā 8, auto transporta stāvvietas ierīkošanai un
piebraucamā ceļa renovācijai.
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00,
bet 16.2. punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai
renovācijai tiek piešķirts – 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija)
izvērtēja dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 8, Ludzā pievienotos dokumentus un konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2020.gada 14.jūlijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Baznīcas ielā 8, Ludzā par kopējo summu EUR 10745,33 un saskaņā ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinansējumu EUR 5000,00 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa
ierīkošanas darbu tāmi Baznīcas ielā 8, Ludzā par kopējo summu EUR 29600,88, saskaņā ar
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka
piešķirt līdzfinansējumu EUR 14000,00 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1. un 16.2. punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 8, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro
un 00 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 8 Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 14000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00
centi) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
4.
2020.gada 6.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Raiņa ielā
53, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā
reģistrēts 08.07.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1765-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas Ludzā, Raiņa ielā 53, piebraucamā ceļa un gājēju celiņa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija)
izvērtēja dzīvojamās mājas Raiņa ielā 53, Ludzā pievienotos dokumentus un konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2020.gada 14.jūlijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi gājēju celiņa atjaunošanai par
summu EUR 2060,50 un piebraucamā ceļa ierīkošanas darbu tāmi par summu EUR 8129,98
Raiņa ielā 53, Ludzā, saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80% no kopējās summas
EUR 10190,48, t. i. EUR 8152,38 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1. punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 53, Ludzā, piebraucamā ceļa un gājēju celiņa
atjaunošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i.
EUR 8152,38 (astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit divi euro 38 centi) apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
5.
2020.gada 6.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamo māju Biržas ielā 5A,
Biržas ielā 9A, Liepājas ielā 20A, Liepājas ielā 22B un Liepājas iela 24, Ludzā pārvaldnieka
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumus (pašvaldībā reģistrēts 08.07.2020. ar
Nr.3.1.1.8/2020/1767-S;
Nr.3.1.1.8/2020/1768-S;
Nr.3.1.1.8/2020/1769-S;
Nr.3.1.1.8/2020/1770-S un Nr.3.1.1.8/2020/1784-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
dzīvojamo māju Biržas ielā 5A, Biržas ielā 9A, Liepājas ielā 20A, Liepājas ielā 22B un
Liepājas iela 24, Ludzā, automašīnu stāvvietu ierīkošanai un piebraucamā ceļa renovācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00,
bet 16.2. punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai
renovācijai tiek piešķirts – 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija)
izvērtēja dzīvojamās mājas Biržas ielā 5A, Ludzā pievienotos dokumentus un konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2020.gada 14.jūlijā komisijas sēdē izskatīja SIA “Rēzeknes nams” kopējo tehnisko
projektu “Automašīnu stāvlaukumu, piebraucamo ceļu izbūve, lietus ūdens kanalizācijas
atjaunošana un jaunas lietus ūdens kanalizācijas izbūve pagalmos pēc adresēm Liepājas ielā
22B, 24, 22C, 20A, Biržas ielā 9A, 5A, Ludzā“ un saskaņā ar SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kopējās tāmes sadalījums pēc dzīvojamo māju adresēm ir šāds:
- Biržas iela 5A, Ludzā auto automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai EUR 4650,47
piebraucamā ceļa ierīkošanas EUR 14744,72;
- Biržas iela 9A, Ludzā automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai EUR 7939,72
piebraucamā ceļa ierīkošanas EUR 19189,17;
- Liepājas iela 20A, Ludzā automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai EUR 15658,85
piebraucamā ceļa ierīkošanas EUR 14473,45;
- Liepājas iela 24 Ludzā automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai EUR 6232,80
piebraucamā ceļa ierīkošanas EUR 14931,87;
- Liepājas iela 22B Ludzā automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai EUR 10428,09
piebraucamā ceļa ierīkošanas EUR 16610,74.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1 un 16.2.punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

17
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 5A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā t.i. EUR 2323,24
(divi tūkstoši trīs simti divdesmit trīs euro un 24 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 5A, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 11795,78
(vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro 78 centi) apmērā.
3. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 9A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā t.i. EUR 3969,86 (trīs
tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro un 86 centu) apmērā.
4. Piešķirt dzīvojamās mājas Biržas ielā 9A, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 14000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro 00
centi) apmērā.
5. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 20A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro
un 00 centu) apmērā.
6. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 20A, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 11578,76
(vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro 76 centi) apmērā.
7. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 24, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā t.i. EUR 3116,40 (trīs
tūkstoši viens simts sešpadsmit euro un 40 centu) apmērā.
8. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 24, Ludzā, piebraucamā ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i. EUR 11945,50
(vienpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro 50 centi) apmērā.
9. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 22B, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro
un 00 centu) apmērā.
10. Piešķirt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 22B, Ludzā, piebraucamā ceļa
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes t.i.
EUR 13288,59 (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro 59 centi) apmērā.
11. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
12. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
13. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

6.
2020.gada 21.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Skolas ielā
27A, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs
42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā
reģistrēts 21.07.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1908-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu
dzīvojamās mājas Ludzā, Skolas ielā 27A, auto transporta stāvvietas ierīkošanai un
piebraucamā ceļa un gājēju celiņa renovācijai.
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renovācijai vai atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00,
bet 16.2.punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai
renovācijai tiek piešķirts – 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto
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zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija)
izvērtēja dzīvojamās mājas Skolas ielā 27A, Ludzā pievienotos dokumentus un konstatēja,
ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam
pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19
18.punktā noteiktie dokumenti.
2020.gada 22.jūlijā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi auto transporta stāvvietas
ierīkošanai Skolas ielā 27A, Ludzā par kopējo summu EUR 726,75 un saskaņā ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija iesaka
piešķirt līdzfinansējumu 50% EUR 363,38 apmērā un izskatot piebraucamā ceļa un gājēju
celiņa ierīkošanas darbu tāmi Skolas ielā 27A, Ludzā par kopējo summu EUR 3673,07,
saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
16.1.punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80% EUR 2938,46 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada
25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 16.1. un 16.2.punktiem, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Skolas ielā 27A, Ludzā, automašīnu stāvlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 50% tas ir EUR 363,38 (trīs simti
sešdesmit trīs euro un 38 centu) apmērā.
2. Piešķirt dzīvojamās mājas Skolas ielā 27A Ludzā, piebraucamā ceļa un gājēju
celiņa ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80% tas ir EUR 2938,46
(divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro 46 centi) apmērā.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdētājam.

11.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Teātris azotē” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 13.07.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/1812-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā videofilmas “Par mīlesteibu brīnūt, kuojis
nasaļ”, kura ir veltīta A.Kūkoja jubilejas pasākumam, titrēšanai.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk Nolikums) 14.punkts nosaka, uz pašvaldības līdzfinansējumu var
pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka sabiedriskas nozīmes pasākumu realizēšanai
piešķiramā summa ir līdz EUR 150.00 vienam pasākumam, bet ne vairāk kā EUR 300.00
gadā vienai organizācijai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Teātris azotē” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā videofilmas “Par mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ” titrēšanai.
2. Biedrībai “Teātris azotē” divu nedēļu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas
mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Teātris azotē” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 13.07.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/1813-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā videofilmas “Par mīlesteibu brīnūt, kuojis
nasaļ”, kura ir veltīta A.Kūkoja jubilejas pasākumam, montāžai.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk Nolikums) 14.punkts nosaka, uz pašvaldības līdzfinansējumu var
pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti ir vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka sabiedriskas nozīmes pasākumu realizēšanai
piešķiramā summa ir līdz EUR 150.00 vienam pasākumam, bet ne vairāk kā EUR 300.00
gadā vienai organizācijai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Teātris azotē” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā videofilmas “Par mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ” montāžai.
2. Biedrībai “Teātris azotē” divu nedēļu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas
mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 15.06.2020. un reģistrēts ar Nr.3.5.3/2020/81S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 1.maija ielā 1, Ludzā ēkas fasādes
krāsojuma atjaunošanai, kas atrodas Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā.
Iesniegumam tika pievienoti šādi dokumenti:
1) 03.06.2020. Ludzas novada būvvaldes atzinums par būves ekspluatācijas
pārbaudi Nr. BIS-BV-15.1-2020-414 uz 3 lapām;
2) 26.06.2020. Ludzas novada būvvaldes lēmums Nr.3.5.5/2020/38 par atbalstu
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai trīs stāvu rūpnieciskās ražošanas ēkas
fasādes krāsojuma atjaunošanai 1.maija ielā 1, Ludzā;
3) Paredzēto darba izmaksu tāme uz 1 lapas
4) Izdruka par īpašuma tiesībām;
5) Krāsu pase.
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Ludzas novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošo noteikumu Nr.17 “Par
pašvaldības palīdzību vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un
restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām,
kā arī Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas
novadā” 19.2.punkts nosaka, ka Ludzas novada dome budžetā paredzēto līdzekļu apjomā
līdzfinansē fasāžu krāsojuma atjaunošanai (neietverot fasādes krāsojuma darbu izmaksas) –
līdz 50% no fasāžu krāsu materiālu tāmes, bet ne vairāk kā 1139,00 EUR.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pamatojoties uz
Ludzas novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības
palīdzību vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā” 7.1.,
7.3., 17., un 19.2.punktiem, ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, pašvaldības
līdzfinansējumu 1.maija ielā 1, Ludzā ēkas fasādes krāsojuma atjaunošanai 1139, 00 EUR
apmērā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

12.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10. un 11.punktu), sēdes vadītājs V.Maslovskis aicina balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 03.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 03.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/95-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 82, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0077, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 619,71 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 964,07 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 Tālavijas ielā 82, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 07.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/58-N), Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 482,04 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 309,86 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 82, 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 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.
-

22
5. Kontroli par lēmuma
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

izpildi

nodrošināt

Ludzas

novada

pašvaldības

2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 14.05.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 25.05.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1301-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Jelgavas ielā 28, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010060323
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1125,91 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 2710,11 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”:
- 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., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 100%
apmērā dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 28, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 08.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/59-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 1000,00 EUR apmērā Aleksandram Kruglovam
piederošajam nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 28, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
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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
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>, 09.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 09.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/102-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Kuļņeva ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0048
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 470,96 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1093,97 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.2. 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 īpašnieka ģimenē dzīvo 1. pakāpes radinieks, kas ir
persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds, kurš nekustamajā
īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
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” 7. punkta 7.2. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā
dzīvojamās mājas Kuļņeva ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 09.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/66-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1093,97 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 470,96 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva iela 43, 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 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.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 14.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 14.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1825-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Kuļņeva ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 68010010045, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 657,08 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1270,52 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 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);

25
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 37, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 20.07.2020. atzinumu Nr.
3.5.16/2020/69-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); 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 328,54 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 37, 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 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.
-

5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 08.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 16.06.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1560-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> >piederošā nekustamā
īpašuma Kuļņeva ielā 45, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010010049
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
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izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 400,44 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 477,12 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> 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” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā
dzīvojamās mājas Kuļņeva ielā 45, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 20.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/70-N, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 477,12 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,44 EUR apmērā Tatjanai Drobotei
piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 45, 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 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.
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5. Kontroli par lēmuma
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

izpildi

nodrošināt

Ludzas

novada

pašvaldības

6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 13.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 13.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1807-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
A. Jurdža ielā 2A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 6801 005 0092,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 452,41
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> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas A. Jurdža ielā 2A,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 20.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/71-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 226,21 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma A. Jurdža ielā 2A, Ludzā, Ludzas novadā, 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 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
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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.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 20.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 20.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1884-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas iela 105, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020191
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1634,14 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 7.3. 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 (ģimene) ar trūcīgas personas
statusu vai maznodrošinātā persona.
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” 7. punkta 7.3. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā
dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 105, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 21.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/74-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:

29
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1200,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 105, 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 pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 14.05.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 25.05.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1303-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Lejas ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 68010010020, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1305,23 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 2064,82 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 Vivija Firisčaka 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.,
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10.8. , 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības

līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Lejas ielā 17, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 21.07.2020. atzinumu
Nr. 3.5.16/2020/76-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); 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 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Lejas ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā.
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 Viviju Firisčaku 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.
9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 20.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 20.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1883-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Lauku šķērsielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020051
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1204,99 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
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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> 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” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā
dzīvojamās mājas Lauku šķērsielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 21.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/78-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); 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> piederošā
nekustamā īpašuma Lauku šķērsielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, 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 pašas spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un
jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā
par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

10.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 10.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 10.06.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1499-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
P. Miglinīka ielā 29, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010060199,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 351,15
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;
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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.,
10.7., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas P.
Miglinīka ielā 29, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 21.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/79-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 175,58
EUR apmērā Verai Bricei piederošā nekustamā īpašuma P.Miglinīka ielā 29, Ludzā, Ludzas
novadā, 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> 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
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.
-

11.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 21.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 21.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1907-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Lauku šķērsielā 10, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020028
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pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1283,42 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> 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., 10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 100%
apmērā dzīvojamās mājas Lauku šķērsielā 10, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 21.07.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/80-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); 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>, piederošā
nekustamā īpašuma Lauku šķērsielā 10, Ludzā, Ludzas novadā, 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 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 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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13.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra sēdes lēmumā
(protokols Nr.2, 18.§) “Par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pakalpojumiem”
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra sēdes lēmumā (protokols Nr.2,
18.§) ”Par Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina pakalpojumiem” grozījumus: izsakot
1.punkta 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2.papildus piedāvājumam:
Cenrādis
zonu

ar

SPA

Cenrādis bez SPA
zonas

Celiņa noma (ne vairāk kā 10 cilvēkiem)*
1st. 15.min.– 40.00 1st.15min.–25.00
Mazā baseina noma*
1st.15min.–20.00
Par grupas ierašanos jāpaziņo vismaz trīs dienas iepriekš.
*juridiskām personām, slēdzot līgumu pašvaldība var piešķirt nomas maksas atlaidi:
a) 20%, ja līguma termiņš ir no 3 līdz 6 mēnešiem un baseina apmeklējums ir ne mazāk kā 2
reizes nedēļā;
b) 30%, ja līguma termiņš ir no 6 līdz 12 mēnešiem un baseina apmeklējums ir ne mazāk kā
2 reizes nedēļā

14.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Videokonferenču zāles izveide Ludzas novada
pašvaldībā” 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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); 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
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“Videokonferenču zāles izveide Ludzas novada pašvaldībā” īstenošanai 116 861.74
EUR apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 11 gadiem ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz 1 gadu.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

15.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “J.Soikāna, Kārsavas, Smilšu un Miera ielas
posmu pārbūve Ludzā” 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 teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu projekta “J.Soikāna,
Kārsavas, Smilšu un Miera ielas posmu pārbūve Ludzā” īstenošanai 466 274.60 EUR
apmērā ar izmaksu 2020. un 2021.gados ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 23
gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

16.§
Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu interešu izglītības stundām sportā
Ziņo: V.Maslovskis
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar precizējumu (precizēts lēmuma
2.punkts, lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri), sēdes vadītājs V.Maslovskis
aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 27.punktu, 21.panta 1.daļas 13.punktu,
14.punkta g)apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta 4.daļas 2.un 3.punktu un 60.panta
7.daļu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija
kopīgās sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 10 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu sporta cīņas džudo trenerim <Vārds Uzvārds> 15 stundas
nedēļā, ar darba algas likmi EUR 750,00, saskaņā ar tarifikāciju.
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2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri.
Plkst. 14.07 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
Sēdes vadītājs V.Maslovskis sniedz informāciju par Ludzas novada pašvaldības
2020.gada 1.pusgada budžeta izpildi.
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 56.77%.
Pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde ir 46.16%, apstiprinātie Valsts
Kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales konta 1.pusgada atskaites procenti ir 46%, tātad
pagaidām iedzīvotāju ienākuma nodoklis pildās, papildus tikai 7443 EUR, ko nevar uzskatīt
par papildus ieņēmumiem. 1.pusgada dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde –
48.3%, līdz 50% izpildei trūkst 76 tūkst. EUR.
2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ir 372 tūkst EUR vai 66.65%,
t.sk. iekasēti iepriekšējo gadu parādi - 16.9 tūkst. EUR. Salīdzinot ar 2019.gada 1.pusgadu
iekasēts par 61 tūkst. EUR mazāk, jo sakarā ar ārkārtas situāciju bija pārcelti samaksas
termiņi. Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopā ar pamatparāda palielinājumu un
nokavējuma naudu uz 02.07.2020. ir 85.6 tūkst. EUR. No tiem Ludzas pilsētā 49.3 tūkst.
EUR, no pagastiem: Istras – 7.1 tūkst. EUR, Cirmas -6.6 tūkst. EUR, Pildas – 5.3 tūkst.
EUR.
Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas ir 106 tūkst. EUR, precizētā prognoze izpildīta par
79.8%, līdz pilnīgai izpildei vēl jāgūst ieņēmumi 26.8 tūkst.EUR.
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izpilde ir 52.5%.
Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par COVID 19 izplatību, prognozētie
negūtie ieņēmumi varētu būt 94 tūkst. EUR. Galvenokārt tie ir ieņēmumi par baseina
izmantošanu 59.8 tūkst. EUR un maksa par uzturēšanos Sociālās aprūpes centrā “Ludza” –
19.3 tūkst . EUR.
No kopējiem ieņēmumiem 8.67 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir
2.76 miljoni EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0.32 miljoni EUR, saņemtie
maksājumi 5.59 miljoni EUR.
Pamatbudžeta izdevumi ir 7.7 miljoni EUR, jeb apgūti par 44.5 %,
t.sk. - atlīdzībai 3.7 miljoni EUR;
- precēm un pakalpojumiem 1.4 miljoni EUR;,
- aizdevumu apkalpošanas maksai 18.6 tūkstoši EUR;
- dotācijām 303 tūkstoši EUR;
- kapitāliem izdevumiem 1.57 miljoni EUR;
- izdevumiem transfertiem 244 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 101.8 tūkstoši EUR;
- sociāliem pabalstiem 468 tūkstoši EUR, t.sk. bezdarbnieku stipendijām
147.8 tūkst. EUR, pabalstos garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
izmaksāti 48.9 tūkst. EUR, izpilde 52.5%, kas ir par 8.9 tūkst. EUR vairāk nekā
attiecīgajā periodā 2019.gadā, 2020.gada plānotie izdevumi 93 tūkst. EUR.
Ārkārtas situācijas laikā izglītības iestāžu audzēkņiem pabalstiem ēdināšanai natūrā
izlietoti 22476 EUR, bet mērķdotācija saņemta 9858 EUR. Pašvaldības iestādes
aizsarglīdzekļiem izlietojušas 4912 EUR, izdevumiem atalgojumam piespiedu dīkstāvē
29.9 tūkst.EUR.
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Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti ceļu ikdienas
uzturēšanai 149 tūkst.EUR, kapitālajiem izdevumiem 54.7 tūkst. EUR un no pašvaldības
līdzekļiem ceļu ikdienas uzturēšanai 23.9 tūkst.EUR un kapitālajiem izdevumiem
51.4 tūkst. EUR.
Ziedojumi saņemti 1.5 tūkst. EUR, izlietoti 1.9 tūkst. EUR, jo atlikums uz gada
sākumu 3.9 tūkst. EUR.
17.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 10
”Par grozījumiem Ludzas novada domes
2020.gada 23.janvārī saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.10 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

18.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Latgales iela 10A, Ludza, 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 Latgales iela 10A, Ludzā, Ludzas novadā izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 42.§).
2020.gada 15.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības Latgales iela
10A, Ludza, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, fiziska persona
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 7575,80
(septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro 80 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu Latgales iela 10A, Ludza, 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
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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 7575,80 (septiņi tūkstoši
pieci simti septiņdesmit pieci euro 80 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 15.jūnija
organizētās izsoles rezultātiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Latgales iela 10A, Ludza, Ludzas novads, ar
kadastra numuru: 68010038005, kas sastāv no zemes vienības 5931 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010038005 2020.gada 15.jūnija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
nosolīts par EUR 7575,80 (septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro 80 centi). Par
izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas
aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B, Ludza,
Ludzas novads, pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 41.§).
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 28.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā <Vārds Uzvārds> kā starpgabala
pierobežnieks iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (pašvaldībā
reģistrēts 28.04.2020. ar Nr. 2.2.9.4/2020/1124-S), uz nekustamo īpašumu – Fr.Kempa iela
9B, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010060417, kas sastāv no zemes vienība
164 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 1126,95 (viens tūkstotis
viens simts divdesmit seši euro un 95 centi).
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
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija 2020.gada 9.jūlijā pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabala) Fr.Kempa iela 9B, Ludza,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, un ņemot vērā Ludzas novada domes
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teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010060417, kas sastāv no zemes vienība 164
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415 iegūšanu īpašumā par nosacīto cenu EUR
1126,95 (viens tūkstotis viens simts divdesmit seši euro un 95 centi).
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.
20.§
Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 otrās izsoles rezultātu, protokola
un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas –
vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90, valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu”
(protokols Nr.9, 32.§).
2020.gada 19.jūnijā tika rīkota kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas
VOLVO XC 90, valsts reģistrācijas Nr.GD-1045, izsole. Izsolei nepieteicās neviens
pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka, ka
kustāmās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var
ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot trešo izsoli ar aušupejošu soli un
samazināt izsoles sākumcenu par 30% un noteikt trešās izsoles sākumcenu 2380,00 EUR.
2020.gada 9.jūlija Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 6.panta 2.daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 19.jūnija kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas
VOLVO XC 90, valsts reģistrācijas Nr.GD-1045, otrās izsoles protokolu Nr.2, izsoles
rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprināt kustamās mantas – vieglās pasažiera automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 trešās izsoles sākumcenu - EUR 2380,00 (divi tūkstoši trīs
simti astoņdesmit euro un 00 centu) t.sk. PVN un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN,
valsts reģistrācijas Nr.FC-148 trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
un atsavināšanas procedūras izbeigšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 27.februārī Ludzas novada domes sēdē pieņēma lēmumu “Par kustamās
mantas – vieglās pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 nodošanu
atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 14.§).
Pamatojoties uz augstāk minēto Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisija 2020.gada 23.martā rīkoja kustamās mantas - vieglās pasažieru VW SHARAN,
valsts reģistrācijas Nr.FC-148 izsoli, kurā neviens pretendents nepieteicās un līdz ar to
2020.gada 26.martā Ludzas novada domes sēdē pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas –
vieglās pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, 43.§)
2020.gada 6.maijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija rīkoja
kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC148 izsoli, kurā neviens pretendents nepieteicās un līdz ar to 2020.gada 28.maijā Ludzas
novada domes sēdē pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas – vieglās pasažieru VW
SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 31.§).
Pamatojoties uz augstāk minēto Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisija 2020.gada 19.jūnijā rīkoja kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas VW
SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 izsoli, kurā neviens pretendents nepieteicās līdz ar
to izsole ir atzīta par nenotikušu.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija 2020.gada 9.jūlijā
pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas – vieglās pasažieru VW SHARAN, valsts
reģistrācijas Nr.FC-148 trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu un atsavināšanas
procedūras izbeigšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 19.jūnija kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas
VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 trešās izsoles protokolu Nr.3, izsoles
rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumu “Par kustamās
mantas – vieglās pasažieru VW SHARAN, valsts reģistrācijas Nr.FC-148 nodošanu
atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 14.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

22.§
Par Andra Joksta iecelšanu Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora amatā
Ziņo: S.Jakovļevs; A.Joksts, A.Meikšāns, L.Greitāne, A.Gendele,
E.Obrumāne, V.Maslovskis

41
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu, likuma “Vispārējās izglītības likums” 11.panta trešo daļu, ņemot vērā
Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora amata konkursa pretendentu vērtēšanas un atlases
komisijas 2020.gada 7.jūlija sēdes (protokols Nr.2) lēmumu, Ludzas novada pašvaldības
14.07.2020. saskaņojumu Nr.4-7e/20/2321 ar Izglītības un zinātnes ministriju, atklāti
balsojot: PAR – 8 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS
– 3 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Aivars Meikšāns); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 17.augustu iecelt Andri Jokstu, <personas kods>, Ludzas pilsētas
ģimnāzijas direktora amatā.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Andri Jokstu darba
līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdētājam
E.Mekšam.

23.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” ārkārtējās situācijas laikā radušos izdevumu segšanai
Ziņo: S.Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese:
Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, 2020.gada 8.jūlija vēstule Nr.1.9.1/129 „Par
ārkārtējās situācijas laikā radušos izdevumu segšanu” (Ludzas novada pašvaldībā saņemta
10.07.2020., reģistrēta ar Nr.3.1.1.8/2020/1797-S) ar lūgumu segt neparedzētos izdevumus,
kas radušies saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas pasākumiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 07.04.2020. līdz 10.06.2020.
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošināja regulāru
un pastiprinātu dzīvojamo māju sanitāro apkopi un koplietošanas telpu durvju rokturu,
kāpņu margu, gaismas slēdžu, kodu paneļu, pastkastīšu u.c. koplietošanas virsmu
dezinfekcijas pasākumus, kā rezultātā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” radās neparedzēti izdevumi EUR 7589,57 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 16.jūlija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) finanšu līdzekļus 7589,57 euro apmērā, lai segtu izdevumus,
kas radušies sakarā ar Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanas pasākumiem visā
valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (no 2020.gada 7.aprīļa līdz 10.
jūnijam).
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes protokola
parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt šā lēmuma izrakstu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas
pilnveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādes
vadītāja ziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu (turpmāk – teritorijas plānojuma
grozījumi) redakcijas publiskās apspriešanas rezultātiem, tika konstatēts, ka:
1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta ar Ludzas novada domes
2016.gada 28.jūlija lēmumu (protokols Nr.13, 6.§) “Par Ludzas
novada
Teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu izstrādi”, apstiprinot darba
uzdevumu.
2. Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija publiskajai apspriešanai nodota ar
Ludzas novada pašvaldības domes 2020.gada 26.marta lēmumu (protokols Nr.6,
44.§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu
pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
3. 2020.gada 12.martā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums), ar kuru visā valsts teritorijā tika
izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža ar mērķi ierobežot
Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
4. 2020.gada 25.martā tika apstiprināti grozījumi Rīkojumā, papildinot Rīkojumu
tostarp ar 4.41. punktu redakcijā: noteikt, ka no teritorijas attīstības plānošanas
normatīvajiem aktiem izrietošo un līdz 2020. gada 23.martam uzsākto sabiedrisko
vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir
ārkārtējā situācija”.
5. Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, teritorijas plānojuma grozījumu
publiskā apspriešana tika uzsākta pēc ārkārtējās situācijas beigām. Publiskās
apspriešanas termiņš tika noteikts no 2020.gada 17.jūnija līdz
2020.gada
15.jūlijam.
6. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2020.gada 9.jūlijā plkst.14:00.
7. Par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju saņemti 23 institūciju atzinumi, kas
bija sniegušas nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei. Atsevišķas institūcijas
sniedza pozitīvus atzinumus bez iebildumiem, pārējās atzinumos norādīja
priekšlikumus teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanai .
8. Publiskās apspriešanas laikā saņemti 7 iesniegumi (tostarp vairāki kolektīvi
iesniegumi) ar iebildumiem par teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas
risinājumiem un priekšlikumiem redakcijas pilnveidošanai.
9. Ņemot vērā nepieciešamos labojumus, kas veicami teritorijas
plānojuma
grozījumu 1. redakcijā, balstoties uz institūciju atzinumiem un vērā ņemtajiem
priekšlikumiem vai iebildumiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 88.2. apakšpunktu, nepieciešams pieņemt lēmumu
pilnveidot teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punktu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 88.2. apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
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Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pilnveidot Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu
1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un vērā ņemtajiem priekšlikumiem vai
iebildumiem, kā arī veikt redakcionālus labojumus.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei ievietot paziņojumu pašvaldības
mājaslapā par lēmumu par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
grozījumu 1.redakcijas pilnveidošanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
25.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020257 daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, juridiskā adrese Maskavas iela
165, Rīga, LV-1019, 2020.gada 20.jūlija elektronisko vēstuli Nr. 1-2/996, kas reģistrēta
Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 20.jūlijā ar Nr.3.1.1.5/2020/1869-S, par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020257 Tālavijas ielā 49A, Ludza, Ludzas nov.
nodošanu bez atlīdzības lietošanā hidroloģiskā monitoringa nodrošināšanai daļu zemes
palielinot līdz 506 kv.m platībā (lietojumā platība precizēta pēc jaunajiem uznērījuma
datiem), konstatēja:
Ludzas novada pašvaldība 2010.gada 27.jūlijā noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.76 ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68010020257 Tālavijas ielā 49A, Ludza, Ludzas nov. daļas 490 kv.m platībā
nomu no 2010.gada 1.augusta un ir spēkā līdz 2020.gada 31.jūlijam.
Ludzas novada pašvadība zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010020257
Tālavijas ielā 49A, Ludza, Ludzas nov. reģistrēja 2015.gada 21.decembrī Ludzas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā ar folijas Nr.100000551436 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 42.panta
otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez
atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas
personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas
personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek
nodots.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.jūlija rīkojumu Nr.448 “Par valsts aģentūras
"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un Bīstamo atkritumu pārvaldības
valsts aģentūras likvidāciju un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" dibināšanu”, Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzdots veikt vides novērojumus,
sniegt to novērtējumus un informēt sabiedrību par vides kvalitāti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” 42.panta otro daļu, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma “Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
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Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs”, reģistrācijas numurs 50103237791, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68010020257 Tālavijas ielā 49A, Ludza, Ludzas nov. daļu 506 kv.m platībā
bezatlīdzības lietošanā hidroloģiskā monitoringa nodrošināšanai no 2020.gada 1.augusta līdz
2030.gada 31.jūlijam.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu ar Valsts
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par
lēmuma 1.punktā minētās zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Valsts
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
3. Noteikt, ka līgums par bezatlīdzības lietošanu tiek izbeigts un zemes vienības
daļa nododama atpakaļ Ludzas novada pašvaldībai, ja:
3.1. Zemes vienības daļa tiek izmantota pretēji tā nodošanas bezatlīdzības lietošanā
mērķim vai tiek pārkāpti Līguma noteikumi;
3.2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” tiek likvidēta un netiek nodrošināta tā funkciju deleģēšana citai
institūcijai.
Pielikumā: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020257 zemes daļas shēma
uz vienas lapas.
26.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Pīlādžu iela 36, Ludza, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības Pīlādžu ielā 36, Ludzā, Ludzas novadā izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 22.§).
2020.gada 14.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības Pīlādžu iela 36,
Ludza, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents - fiziska persona <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 1474,95 (viens
tūkstotis četri simti septiņdesmit četri euro 95 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu Pīlādžu iela 36, Ludza, 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 samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 1474,95 (viens tūkstotis
četri simti septiņdesmit četri euro 95 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.jūlija
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Pīlādžu iela 36, Ludza, Ludzas novads, ar
kadastra numuru: 68010010765, kas sastāv no zemes vienības 535 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010010766, 2020.gada 14.jūlija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
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nosolīts par EUR 1474,95 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit četri euro 95 centi). Par
izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

27.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības Latgales iela 207A, Ludza, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības Latgales ielā 207A, Ludzā, Ludzas novadā izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 21.§).
2020.gada 14.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības Latgales iela
207A, Ludza, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents - <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 6034,95 (seši tūkstoši trīsdesmit
četri euro 95 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Latgales iela
207A, Ludza, 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> samaksājis visu pirkuma maksu EUR 6034,95 (seši tūkstoši
trīsdesmit četri euro 95 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.jūlija
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Latgales ielā 207A, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68010058054, kas sastāv no zemes vienības 3667 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010058054, 2020.gada 14.jūlija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
nosolīts par EUR 6034,95 (seši tūkstoši trīsdesmit četri euro 95 centi). Par izsoles uzvarētāju
atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par nekustamā īpašuma – “Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
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2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - “Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 25.§).
2020.gada 14.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, “Vidusskolas darbnīcas”,
Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās viens pretendents - fiziska
persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR
4465,00 (četri tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro 00 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu “Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 4465,00 (četri tūkstoši
četri simti sešdesmit pieci euro 00 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.jūlija
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, ”Vidusskolas darbnīcas”, Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010068, kas sastāv no būves ar kadastra
apzīmējumu 68600010627001 un zemes vienības 0,2794 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600010627, 2020.gada 14.jūlija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par
EUR 4465,00 (četri tūkstoši četri simti sešdesmit pieci euro 00 centi). Par izsoles uzvarētāju
atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Robežmalas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Robežmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novadā izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 24.§).
2020.gada 15.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Robežmalas”,
Briģu pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Augstāko cenu
piedāvāja - fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>.Pretendente nosolīja
augstāko cenu EUR 5899,65 (pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro 65 centi)
un ir ieguvusi tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Robežmalas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
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nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 5899,65 (pieci tūkstoši
astoņi simti deviņdesmit deviņi euro 65 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 15.jūlija
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Robežmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68460100135, kas sastāv no zemes vienības 3,33 ha platībā (t.sk.
mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68460100095, 2020.gada 15.jūlija izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 5899,65 (pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit
deviņi euro 65 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

30.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Jaunzeltiņi”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Jaunzeltiņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novadā izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 27.§).
2020.gada 16.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Jaunzeltiņi”,
Cirmas pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Augstāko cenu
piedāvāja - juridiska persona SIA “SPRŪŽEVA M”, reģistrācijas numurs 42403001730.
Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 7334,95 (septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri
euro 95 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Jaunzeltiņi”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “SPRŪŽEVA M”, reģistrācijas numurs 42403001730 ir samaksājusi visu
pirkuma maksu EUR 7334,95 (septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro 95 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 15.jūlija
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

48
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Jaunzeltiņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68500020023, kas sastāv no zemes vienības 2,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500020218, 2020.gada 16.jūlija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
nosolīts par EUR 7334,95 (septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro 95 centi). Par
izsoles uzvarētāju atzīt SIA “SPRŪŽEVA M”, reģistrācijas numurs 42403001730, juridiskā
adrese: Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes novads.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

31.§
Par nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
– “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 28.§).
2020.gada 15.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma – “Pagasta ēka”, Vecslabada,
Istras pagasts, 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 1922,52 par 20%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.jūlija lēmumu „Par nekustamā
īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles
rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, atklāti
balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 15.jūlija nekustamā īpašuma, “Pagasta ēka”, Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010167, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68600010167001 (dzīvojamā ēka); 68600010167002 un zemes vienības
0,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010167, otrās izsoles sākumcenu EUR 1538,02 (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit astoņi euro un 02 centu) apmērā un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
32.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Papelītes”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana
un atsavināšanas procedūras pārtraukšanu
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Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030235 1,10 ha platībā, kas atrodas Ņukšu
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 31.§).
Nekustamais īpašums – “Papelītes”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Ņukšu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598092 ar kadastra numuru 68800030235,
kas sastāv no zemes vienības 1,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030235 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
2020.gada 28.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
– zemes vienības “Papelītes”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 29.§).
2020.gada 16.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma – zemes vienības “Papelītes”,
Ņukšu pagasts, 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 3.punkts
nosaka, ka var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. Komisija, izvērtējot
situāciju, ierosina atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
020.gada 22.jūlijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Papelītes”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un atsavināšanas
procedūras pārtraukšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 10.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 16.jūlija nekustamā īpašuma, “Papelītes”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68800030235, kas sastāv no zemes vienības 1,13 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030235 pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli
par nenotikušu.
2. Atcelt 2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada domes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030235 1,10 ha platībā, kas atrodas
Ņukšu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 31.§)
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ruduceņi”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana
un atsavināšanas procedūras pārtraukšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030443 1,55 ha platībā, kas atrodas Ņukšu
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 32.§).
Nekustamais īpašums – “Ruduceņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Ņukšu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598091 ar kadastra numuru 68800030273,
kas sastāv no zemes vienības 1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030443 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
2020.gada 28.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
– zemes vienības “Ruduceņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 30.§).
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2020.gada 16.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ruduceņi”,
Ņukšu pagasts, 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 3.punkts
nosaka, ka var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. Komisija, izvērtējot
situāciju, ierosina atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
2020.gada 22.jūlijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ruduceņi”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un atsavināšanas
procedūras pārtraukšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 10.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 16.jūlija nekustamā īpašuma, “Ruduceņi”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68800030273, kas sastāv no zemes vienības 1,57 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030443 pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli
par nenotikušu
2. Atcelt 2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada domes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030443 1,55 ha platībā, kas atrodas
Ņukšu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 32.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdi slēdz plkst. 14.33.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 24.jūlijā.

V.Maslovskis

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 24.jūlijā.

I.Vonda

1. pielikums
2020.gada 23.jūlija
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.12, 9.§

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

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

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

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

27.71
35.45
37.05
35.38
29.06
37.25

1
2
2
2
2
2

14.11
17.14
19.86
14.55
15.58
20.34

Apgaismojums
EUR

0.40
0.59
0.59
0.47

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
03.02.2020.
18.04.2019.
30.04.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
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Latgales ielā 143 dz.4
Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Baznīcas iela 30 dz.2
Stacijas iela 31A dz.3

17.46
36.51
56.78
32.36
40.29

1
2
2
2
3

9.76
20.60
27.79
17.35
19.49

12. Stacijas iela 57 dz.48

57.00

3

40.90

0.21

13. Stacijas iela 88 dz.4
14. Raiņa iela 32 dz.2

40.80
52.67

2
2

24.60
36.69

0.30
0.33

15. Raiņa iela 61 dz.2

116.90

5

56.89

7.
8.
9.
10.
11.

Kopā:

355.65

0.40
0.59
0.25

03.02.2020.
10.10.2019.
14.10.2019.
24.10.2019.
05.03.2020.07.07.2020.
05.03.2020.07.07.2020.
12.05.2020.
25.05.2020.07.07.2020.
25.05.2020.07.07.2020.

4.13

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

1.
2.

Adrese

Stacijas iela 57 dz.48
Raiņa iela 32 dz.2
Kopā:

Karstā
ūdens
cirkulācijas
izdevumi
EUR

1.62
4.45
6.07

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Ūdens
patēriņa
starpība
EUR

3.87
2.82
6.69

Brīvs
no-līdz

05.03.2020.-07.07.2020.
25.05.2020.-07.07.2020.

A.Poikāne

