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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2020.gada 24.septembrī

Protokols Nr. 14

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst.14.01 līdz
plkst.14.15), Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās: Valdis Maslovskis – atvaļinājumā; Svetlana Rjutkinena – pamatdarbs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 12 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 11 jautājumiem.
1. Par Ludzas novada administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
2. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. __ “Sabiedriskās kārtības
noteikumi Ludzas novadā” apstiprināšanu.
3. Par Ludzas rajona Briģu pagasta padomes 2002.gada 17.decembra sēdes lēmu
“Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu” (protokols Nr.12, 11.p.) atcelšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas
un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
6. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Krāslavas ielas posma pārbūve Ludzas
pilsētā” īstenošanai.
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7. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Ludzas novada Pildas pamatskolas telpu
pārbūve, pielāgojot Pildas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” īstenošanai.
8. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
10. Par jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādi.
11. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktu.
Darba kārtība:
1. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu
apbūvētai zemes vienībai.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
3. Par debitoru parādu norakstīšanu.
4. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
5. Par naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
6. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikumā.
8. Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju
noteikšanu 2020./2021. mācību gadā.
9. Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu mēneša darba algas
likmju noteikšanu.
10. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumā
“Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs” (protokols Nr.3, 10.§).
11. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumā
”Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
(protokols Nr.4, 8.§).
12. Par Ludzas novada domes deputātes S.Rjutkinenas deputāta pilnvaru izbeigšanos
pirms termiņa.
13. Par Ludzas novada administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
14. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 “Sabiedriskās kārtības
noteikumi Ludzas novadā” apstiprināšanu.
15. Par Ludzas rajona Briģu pagasta padomes 2002.gada 17.decembra sēdes lēmu
“Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu” (protokols Nr.12, 11.p.) atcelšanu.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
17. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens
cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
18. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Krāslavas ielas posma pārbūve Ludzas
pilsētā” īstenošanai.
19. Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Ludzas novada Pildas pamatskolas telpu
pārbūve, pielāgojot Pildas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” īstenošanai.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
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21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
22. Par jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādi.
23. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.

1.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam un adreses piešķiršanu
apbūvētai zemes vienībai
Ziņo: E.Mekšs
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, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68500040289, kura sastāvā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500040289, īpašuma nosaukumu „Mārtiņrozītes”,
Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500040289 un ar to funkcionāli saistītai
būvei (dārza mājiņa) adresi: “Mārtiņrozītes”, Cirmas pag., Ludzas nov..
Plkst. 14.01 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.

2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
1.septembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 1.septembrī ar
Nr.3.1.1.5/2020/2286-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68500040112 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Nomale” ar
kadastra numuru 6850 004 0403, Cirmas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Bērzupes”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
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domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods> no nekustamā īpašuma “Nomale”
ar kadastra numuru 6850 004 0403, Cirmas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību
1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040112.
2. Atdalītajai zemes vienībai 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040112
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Bērzupes”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads.
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, pilnvarotās
personas <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2020.gada 7.septembra iesniegumu, kas
reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 7.septembrī ar Nr.3.1.1.5/2020/2326-S, tika
konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68860010291 no nekustamā īpašuma “Tālava” ar kadastra numuru 6886 001 0290, Pildas
pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu “Maza Tālava”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>., no nekustamā īpašuma “Tālava”
ar kadastra numuru 6886 001 0290, Pildas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 3,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010291.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010291
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Maza Tālava”, Pildas pagasts, Ludzas
novads.
3.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
15.septembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 15.septembrī
ar Nr.3.1.1.5/2020/2383-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 68860010179 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Janova” ar
kadastra numuru 6886 001 0209, Pildas pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes
vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Priedeskalns”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma “Janova”
ar kadastra numuru 6886 001 0209, Pildas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 1,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010179.
2. Atdalītajai zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010179
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Priedeskalns”, Pildas pagasts, Ludzas
novads.
3.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
1993.gada 5.jūlijā paju sabiedrība “Rundāni”, pamatojoties uz 1991.gada 21.jūnija likumu
“Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” nodeva īpašumā pret
pajām <Vārds Uzvārds> atsavināto sabiedrības mantu, kas sastāv no dzīvokļa Nr.7 mājā
Nr.5 ar kopējo platību 50,1 kv.m. un divām saimniecības ēkām. Aleksandram Šaripo
piederošais īpašums ar kadastra numuru 6892 900 0067 atrodas dzīvojamā mājā ar kadastra
apzīmējumu 6892 005 0406 001, tagad – “Lapegles”-7, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas
nov..
<Vārds Uzvārds> īpašuma tiesības uz īpašumu “Lapegles”-7, Rundēni, Rundēnu pag.,
Ludzas nov. netika reģistrētas zemesgrāmatā.
Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, miris
2015.gada 26.februārī.
Saskaņā ar Civillikuma 701.pantu, ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas
mantojuma atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu pāriet uz
mantinieku.
2018.gada 17.oktobrī Ludzas novada pašvaldība iesniedza Latgales apgabaltiesas
zvērinātam notāram <Vārds Uzvārds> kreditora iesniegumu <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, mantinieku uzaicināšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 416.pantu, ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam
mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par
mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad
manta piekrīt valstij.
Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres <Vārds Uzvārds> 2019.gada
5.februāra aktu par mantojuma lietas izbeigšanu (reģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar
Nr.305) 2020.gada 28.maijā AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārņēma valdījumā
valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr.7 ”Lapegles”, Rundēnos, Rundēnu pagastā, Ludzas
novadā ar kadastra numuru 6892 900 0067.
Parāds par dzīvokļa apsaimniekošanu un komunāliem pakalpojumiem uz 2020.gada
28.maiju sastāda 323,17 euro.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, kas nosaka, ka prasības,
kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris
vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos,
izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
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Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances uzskaites debitoru parādus par
dzīvokļa Nr.7, “Lapegles”, Rundēnos, Rundēnu pag., Ludzas nov. apsaimniekošanu un
komunāliem pakalpojumiem kopsummā EUR 323,17.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
1993.gada 25.augustā paju sabiedrība “Rundāni”, pamatojoties uz 1991.gada 21.jūnija
likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” nodeva
īpašumā pret pajām <Vārds Uzvārds> atsavināto sabiedrības mantu, kas sastāv no dzīvokļa
Nr.8 mājā Nr.6 ar kopējo platību 54,8 kv.m. un divām saimniecības ēkām. Ivanam
Kozlovam piederošais dzīvoklis atrodas trīs stāvu dzīvojamā mājā “Kliņģerītes”, Rundēni,
Rundēnu pag., Ludzas nov.
Saskaņā ar 2018.gada 12.aprīļa Ludzas novada domes lēmumu “Par adrešu maiņu
apstiprināšanu Rundēnu ciematā, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā”, dzīvokļa adrese ir
mainīta uz Latgales iela 1-8, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov..
<Vārds Uzvārds> īpašuma tiesības uz dzīvokli Latgales ielā 1-8, Rundēni, Rundēnu pag.,
Ludzas nov. netika reģistrētas zemesgrāmatā.
Nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs <Vārds Uzvārds> miris 1994.gada 14.aprīlī.
Saskaņā ar Civillikuma 701.pantu, ar mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas
mantojuma atstājēja tiesības un saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu pāriet uz
mantinieku.
2018.gada 6.jūlijā Ludzas novada pašvaldība iesniedza Latgales apgabaltiesas zvērinātam
notāram <Vārds Uzvārds> kreditora iesniegumu par <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
mantinieku uzaicināšanu.
Saskaņā ar Civillikuma 416.pantu, ja pēc mantojuma atstājēja nāves viņam
mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par
mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad
manta piekrīt valstij.
Pamatojoties uz Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres <Vārds Uzvārds> 2018.gada
28.novembra aktu par mantojuma lietas izbeigšanu (reģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā
ar Nr.2684) 2020.gada 28.maijā AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” pārņēma
valdījumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr.8, Latgales ielā 1, Rundēnos, Rundēnu
pagastā, Ludzas novadā.
Parāds par dzīvokļa Latgales ielā 1-8, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov.
apsaimniekošanu un komunāliem pakalpojumiem uz 2020.gada 28.maiju sastāda
4423,58 euro.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu, kas nosaka, ka prasības,
kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris
vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos,
izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances uzskaites debitoru parādus par
dzīvokļa Nr.8, Latgales iela 1, Rundēnos, Rundēnu pag., Ludzas nov. apsaimniekošanu un
komunāliem pakalpojumiem kopsummā EUR 4423,58.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Par brīvpusdienu piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktora A.Joksta 2020.gada 3.septembra
iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.9/2020/173-IE, par brīvpusdienu piešķiršanu vidusskolas
skolēniem no daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Ludzas pilsētas ģimnāzijas izglītojamajiem no 2020.gada
1.septembra līdz 2021.gada 31.maijam:
1.1. <Vārds, Uzvārds>, <Personas kods>
10.a klase
1.2. <Vārds, Uzvārds>, <Personas kods>
10.a klase
1.3. <Vārds, Uzvārds>, <Personas kods>
11.a klase
1.4. <Vārds, Uzvārds>, <Personas kods>
11.a klase
1.5. <Vārds, Uzvārds>, <Personas kods>
10.b klase
1.6. <Vārds, Uzvārds>, <Personas kods>
10.b klase
1.2. Finansējuma avots – Ludzas pilsētas ģimnāzijas budžets.
5.§
Par naudas līdzekļu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese:
Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, 07.09.2020. vēstule Nr.1.9.1/172 „Par
pamatkapitāla palielināšanu” (Ludzas novada pašvaldībā saņemta 09.09.2020., reģistrēta ar
Nr.3.1.1.8/2020/2342-S) ar lūgumu palielināt pamatkapitālu par EUR 50 000,00 Ludzas
pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālo tīklu pilnveidošanai un paplašināšanai.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: …ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās”.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas: 1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds;”, savukārt šā panta ceturtā daļa nosaka “No katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai
personai.”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas
novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada
pašvaldībai.
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Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošina iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus – ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu “Par
līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ludzas pilsētas
administratīvajā teritorijā” (protokols Nr.11, 39.§) un Ludzas novada domes 2016.gada
25.augusta sēdes lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas
līguma termiņa noteikšanu” (protokols Nr.14, 22.§) sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu
var palielināt: 1) esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu;”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt: 1) dalībniekiem
izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu
skaitu.”, savukārt šā panta otrā daļa nosaka: “Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā
panta pirmās daļas 1.punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam
jāapmaksā lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš
nevar būt garāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla
palielināšanu.”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pants
nosaka “Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku
sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi.”, 65.panta otrā daļa nosaka “Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus
pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.”, 14.panta pirmā daļā noteikts “Ja pašvaldības
kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus
pieņem pašvaldības izpilddirektors (turpmāk arī - kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālā naudas līdzekļus 50 000 EUR (piecdesmit
tūkstoši euro) apmērā.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālu par naudas līdzekļu ieguldījuma vērtību
50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro), pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas
daļas nominālvērtību 1 EUR (viens euro).
3. Ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts
lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
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5. 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”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdētājam
E.Mekšam.
6.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr. 11 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

7.§
Par grozījumiem Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikumā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un
9.pantu, Ludzas Mūzikas pamatskolas direktores L.Greitānes 10.09.2020. Nr.1-22/2020/36IE iesniegumu “Par grozījumu veikšanu Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikumā”, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR - 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Lolita Greitāne), Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikumā:
1.1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
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“1. Ludzas Mūzikas pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Ludzas novada pašvaldības
(turpmāk – Dibinātājs), juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības,
interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas un dejas izglītības programmas.”
1.2. Papildināt 3.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, tai ir sava simbolika un apaļais zīmogs ar
valsts mazā ģerboņa attēlu, kā arī noteikta parauga veidlapas. Skola ir tiesīga lietot mazā
valsts ģerboņa attēlu atbilstoši likumam „Par Latvijas valsts ģerboni”.”
1.3. Papildināt 5.punktu un izteikt šādā redakcijā:
“5. Skolas juridiskā adrese: Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
Izglītības programmu īstenošanas vietas:
Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
P.Miglinīka iela 27a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis +371 65781334.
E-pasts: muzika@ludza.lv.”
1.4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Skola īsteno:
9.1. vispārējās pamatizglītības programmas:
9.1.1. pamatizglītības pirmā posma profesionāli orientētā virziena
programmu (kods 1101 41 11);
9.1.2. pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmu (ar augstākiem
plānotajiem rezultātiem mūzikā) (kods 1101 71 11).
9.2. profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:
9.2.1. vokālā mūzika – kora klase (kods 20V 212 06 1);
9.2.2. taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle (kods 20V 212 01 1);
9.2.3. taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle (kods 20V 212 01 1);
9.2.4. stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle (kods 20V 212 02 1);
9.2.5. pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle (kods 20V 212 03 1);
9.2.6. pūšaminstrumentu spēle –klarnetes spēle (kods 20V 212 03 1);
9.2.7. pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle (kods 20V 212 03 1);
9.2.8. pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle (kods 20V 212 03 1);
9.2.9. pūšaminstrumentu spēle – mežraga spēle (kods 20V 212 03 1);
9.2.10. pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle (kods 20V 212 03 1);
9.2.11. pūšaminstrumentu spēle - trombona spēle (kods 20V 212 03 1);
9.3. profesionālās ievirzes dejas izglītības programmu: deja – dejas pamati
(kods 20V 212 10 1).”
8.§
Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
2020./2021. mācību gadā
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 10 (Juris

11
Atstupens, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav,
ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 3 balsis (Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Eleonora Obrumāne), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2020./2021. mācību gadā (01.09.2020. - 31.08.2021.) Ludzas novada
izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes saskaņā ar pielikumu.
9.§
Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu mēneša darba algas
likmju noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt 2020./2021. mācību gadā (01.09.2020. - 31.08.2021.) Ludzas novada
pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu mēneša darba algas likmes saskaņā ar pielikumu.
10.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumā
“Par vecāku līdzfinansējumu Ludzas novada izglītības iestādēs”
(protokols Nr.3, 10.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
ņemot vērā Ludzas Mūzikas pamatskolas direktores 2020.gada 10.septembra iesniegumu
Nr.1-22/2020/35-IE un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Lolita Greitāne), Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ludzas novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmuma
(protokols Nr.3, 10.§) 1.2.2 apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:
“1.2.2 sagatavošanas klasē (mūzikā) EUR 12 mēnesī.”
2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.septembri.
11.§
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Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumā
”Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” (protokols Nr.4, 8.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada
17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmuma ”Par
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2020.gadā par Ludzas novada
pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.janvāra līdz
2019.gada 31.augustam saskaņā ar 1.pielikumu.”
2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2020.gadā par Ludzas novada
pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020.gada 1.septembra līdz
2020.gada 31.decembrim saskaņā ar 2.pielikumu.”

12.§
Par Ludzas novada domes deputātes S.Rjutkinenas deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms
termiņa
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 31.augustā Ludzas novada domes deputāte <Vārds Uzvārds> iesniedza
personisku rakstveida iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 31.08.2020.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2020/2277-S) par savu deputāta pilnvaru nolikšanu
pirms termiņa.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta trešā
daļa nosaka: “Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru
nolikšanu jebkura iemesla dēļ.”.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka: “Deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa: 1) ar brīdi, kad dome
ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku
rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu;”.
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturtā
daļa nosaka: “Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa
iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu
dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes
sēdes dienai.”.
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Ņemot vērā Ludzas novada domes deputātes Svetlanas Rjutkinenas iesniegumu par
deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, atklāti balsojot:
PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Ludzas novada deputātes <Vārds Uzvārds>, <personas kods> (ievēlēta no
politiskās partijas „LATGALES PARTIJA” saraksta), deputāta pilnvaras pirms termiņa,
sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
2. Uzdot Ludzas novada vēlēšanu komisijai pieņemt lēmumu par deputāta kandidātu,
kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt Ludzas novada
vēlēšanu komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par Ludzas novada administratīvās komisijas
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada administratīvās komisijas nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Ar šī Lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 17.septembra
Ludzas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu (apstiprināts ar Ludzas
novada domes 2009.gada 17.septembra lēmumu (prot. Nr.12, 26.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

14.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.12
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, L.Greitāne, K.Nikolajeva
Deputāte A.Gendele ierosina precizēt saistošo noteikumu 6., 14. un 15.punktu.
Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina deputātus balsot par saistošo noteikumu projektu ar
A.Gendeles izteiktajiem priekšlikumiem.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 “Sabiedriskās
kārtības noteikumi Ludzas novadā” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai trīs dienu laikā pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.12 “Sabiedriskās kārtības noteikumi
Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei J.Dukaļskai saistošos noteikumus
Nr.12 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 24.panta trešo daļu, publicēt Ludzas novada pašvaldības mājaslapā
www.ludza.lv.
4. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
Nr.12 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” pieejamību pagastu pārvalžu ēkās.
5. Ar Ludzas novada domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr.12 “Sabiedriskās
kārtības noteikumi Ludzas novadā” spēkā stāšanos zaudē spēku Ludzas novada domes
2020.gada 25.jūnija lēmums “Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.9 „Ludzas
novada sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu”, Ludzas novada domes 2019.gada
29.novembra lēmums “Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Ludzas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu” un Ludzas novada domes 2010. gada
27.maija lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.14 „Ludzas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” apstiprināšanu.”
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
15.§
Par Ludzas rajona Briģu pagasta padomes 2002.gada 17.decembra sēdes lēmuma
“Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu” (protokols Nr.12, 11.p.) atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja 2020.gada
15.septembra elektronisko vēstuli Nr.2-13-L/2097, kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā
2020.gada 15.septembrī ar Nr.3.1.1.5/2020/2391-S, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Briģu
pagasta padomes 2002.gada 17.decembra sēdes lēmumu “Par zemes lietošanas tiesību
pārreģistrēšanu” (protokols Nr.12, 11.p) tika pārreģistrētas lietošanas tiesības uz mantojamo
zemes vienību 5,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 68460010029 no <Vārds Uzvārds>
(miris 2001.gada10.martā) uz <Vārds Uzvārds>.
<Vārds Uzvārds> nebija ieguvis mantošanas tiesības pēc <Vārds Uzvārds> nāves uz
mantojamo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68460010029 “Valņi”,
“Puncuļi”, Briģu pag., Ludzas nov.. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460010029 ir
ēkas.
Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka adresātam
labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu var atcelt, ja ir vismaz viens no šādiem
apstākļiem:
adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais akts apstiprina vai
piešķir.
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Līdz ar to ir nepieciešams atcelt Ludzas rajona Briģu pagasta padomes 2002.gada
17.decembra sēdes lēmumu “Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu” (protokols Nr.12,
11.p.).
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu, atklāti
balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ludzas rajona Briģu pagasta padomes 2002.gada 17.decembra sēdes lēmumu
“Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrēšanu” (protokols Nr.12, 11.p.), ar kuru tika
pārreģistrētas zemes lietošanas tiesības no Ignata Valeiņa uz Antonu Valeini uz mantojamo
zemes vienību 5,0 ha kopplatībā kadastra apzīmējumu 68460010029, Briģu pagasts, Ludzas
novads.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701,
Ludzas
novada
pašvaldībā
2020.gada
22.septembrī
reģistrēto
iesniegumu
Nr.3.1.1.8/2020/2466-S ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Ņukšu pagasta
nekustamā īpašuma “Akmentiņi” (īpašuma kadastra numurs 68800010050) sastāvā
ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800010050, Ludzas novada dome
konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds,
sertifikāts Nr. AA000000054, derīgs līdz 06.12.2020..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2020-09-22 16:44:54 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68800010050 platībā 3,5 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo
zemes vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un
nodrošināt piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2020.gada 13.jūlija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2020/67-N).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.punkta 16.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 29.punktu, atklāti balsojot: PAR - 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Akmentiņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68800010050)
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010050 sadalei divās
zemes vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības projekta
lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
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2. Apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 1,5 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68800010653 saglabāt spēkā esošo adresi “Akmentiņi”, Kroški, Ņukšu pag.,
Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 2,0 ha un ar
kadastra apzīmējumu 68800010654 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un piešķirt jaunam
nekustamam īpašumam nosaukumu “Čiekuriņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
17.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 16.septembra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/181 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 16.09.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/2398-S) ar
lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada augusta mēnesī
aprēķināto summu EUR 337,55 apmērā t.sk. EUR 4,24 par apgaismošanu, EUR 320,22 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 10,75 par karstā ūdens cirkulācijas un EUR 2,34
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, atklāti balsojot: PAR 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav, ATTURAS – nav,
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2020.gada
augusta mēnesi EUR 337,55 (trīs simti trīsdesmit septiņi euro 55 centi) 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 augusta mēnesi EUR 337,55 (trīs simti trīsdesmit septiņi
euro 55 centi) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības
uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1.pielikumam.
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3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Plkst. 14.15 aiziet domes deputāts Juris Atstupens.

18.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Krāslavas ielas posma pārbūve
Ludzas pilsētā” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele; K.Nikolajeva
Deputāte A.Gendele norāda, ka lēmuma projekta skaidrojošā daļā nepieciešams veikt
redakcionālus labojumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos.
Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar
precizējumiem skaidrojošā daļā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid19 izplatību”, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Krāslavas
ielas posma pārbūve Ludzas pilsētā” īstenošanai 325 710 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.

19.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Ludzas novada Pildas pamatskolas telpu
pārbūve, pielāgojot Pildas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
Deputāte A.Gendele norāda, ka lēmuma projekta skaidrojošā daļā nepieciešams veikt
redakcionālus labojumus, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos.
Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar
precizējumiem skaidrojošā daļā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.456 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid19 izplatību”, Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR - 8 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
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Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav, ATTURAS – 4 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns), Ludzas novada dome NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut
ņemt Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmumu projekta “Ludzas
novada Pildas pamatskolas telpu pārbūve, pielāgojot Pildas pirmsskolas izglītības
iestādes vajadzībām” īstenošanai 175 815.71 EUR apmērā ar izmaksu 2020. un
2021.gados ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz 3 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

20.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 01.09.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 01.09.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/164-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 129, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0210, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 411,55 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1494,69 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 7.5. 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 vientuļais pensionārs.
- 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> ir apgādnieki, Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējums nevar tikt piešķirts 100% apmērā, bet var tikt piešķirts 50% apmērā
dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 129, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, jo <Vārds Uzvārds> nav vientuļā pensionāre.
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<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 129, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ludzas novada būvvaldes 03.09.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/114-N), atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 205,78 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 129, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot un
piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 11.09.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 18.09.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/177-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Krāslavas šķērsielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 007 0022,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1095,62 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1258,93 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
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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.
<Vārds Uzvārds>iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus dokumentus saskaņā ar
Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem,
Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
pretendentam 50% apmērā ēkas Krāslavas šķērsielā 21, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 18.09.2020. atzinumu
Nr. 3.5.16/2020/120-N), atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas šķērsielā 21, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 19.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 31.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/162-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Dunakļu ielā
33, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010020016, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 420,10 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;
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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 Dunakļu ielā 33,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 01.09.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/113-N), atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 210,05 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Dunakļu ielā 33, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes
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>, 26.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 26.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/155-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
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līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Dunakļu
ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020068 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 589,52 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);
- 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 Dunakļu ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 01.09.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/112-N), atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 589,52 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Dunakļu ielā 3, 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
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
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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>, 02.09.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 02.09.2020. ar Nr.3.5.3/2020/165-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Lauku
šķērsielā 5, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020160 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1315,83 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 7.5. 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 vientuļais pensionārs.
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 7.5. 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 5, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 04.09.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/116-N), atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1200,00 EUR apmērā Valentīnai Gailanei piederošā
nekustamā īpašuma Lauku šķērsielā 5, 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.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.09.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 16.09.2020. ar Nr.3.5.3/2020/174-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma A. Jurdža
ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010050151 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 943,34 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 A. Jurdža ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 18.09.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/121-N), atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 943,34 EUR apmērā Sanitai Baumanei piederošā
nekustamā īpašuma A. Jurdža ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic 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.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 14.09.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 14.09.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/173-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Pureņu ielā 6, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010060308,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1109,45 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 Pureņu ielā 6,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
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Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 18.09.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/118-N), atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>
, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 554,73 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošā nekustamā īpašuma Pureņu ielā 6, 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.

21.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2020.gada 21.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.16,
Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, Lūcijas Mekšas atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
22.septembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.16, Biržas ielā 16, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Biržas ielā 16 – 16, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22. §
Par jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumu Nr. 577
“Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts
mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta
izstrādei” 1.punktu, kas paredz, ka “noteikumi nosaka nosacījumus un kārtību, kādā
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021.gada 1.jūlijam pašvaldībām piešķir
valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādei”; 2.punktu, kas nosaka, ka “Valsts mērķdotāciju par projekta izstrādi
piešķir un izmaksā pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju
reģistra datiem uz 2020.gada 1.janvāri”; 3.punktu, kas nosaka, ka “Atbildīgā pašvaldība var
pretendēt uz mērķdotācijas saņemšanu, ja līdz 2020.gada 30.septembrim iesniedz Valsts
reģionālās attīstības aģentūrā pieteikumu un domes lēmumu par apņemšanos sagatavot
projektu”, ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izstrādāt jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projektu, kurā ietilpst Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu pašvaldības.
2. Jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu
izstrādāt līdz 2021.gada 1.jūnijam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

23.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
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Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 24.septembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR - 12 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav, ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par uzticīgu kalpošanu Ludzas draudzē, ieguldījumu garīgo vērtību un kristietības
saglabāšanā, un sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību apbalvot ar Ludzas novada domes
Atzinības rakstu un naudas balvu EUR 200,00 (divi simti eiro) Ludzas Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas priesteri <Vārds Uzvārds>, <personas kods>.
Sēdi slēdz plkst. 14.37.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 24.septembrī.

E.Mekšs

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

I.Vonda

