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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2020.gada 27.augustā

Protokols Nr. 13

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena
Sēdē nepiedalās: Lolita Greitāne - komandējumā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 30 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 6 jautājumiem.
1. Par nekustamo īpašuma iegādi.
2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
3. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta Ludzas novada pašvaldības noteikumos
“Iekšējās trauksmes celšanas sistēma”.
4. Par amatu savienošanas atļauju.
5. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF Latvijas – Krievijas programmas projekta
“Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi
draudzīgas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un
Pleskavas apgabalā, NATTOUR” īstenošanai.
6. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 31., 32., 33., 34., 35. un 36.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
2. Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Dziļezera ezerā.
3. Par mācību procesa organizēšanu un norisi Ludzas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā.
4. Par Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumā
“Par Ludzas novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.10, 9.§).
6. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un karstā ūdens
cirkulācijas izdevumu apmaksu.
7. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
9. Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
10. Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Skolas ielā 38 Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
13. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Locmeri”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Auziņas”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
15. Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90, valsts
reģistrācijas Nr.GD-1045 trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas novadā
otrās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
otrās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Jaundzeguzes”, Nirzas pagasts, Ludzas
novads, pārdošanas cenas apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Pirmie Zundagi’,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Ilzītes”, Istras pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
24. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
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25. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
29. Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
30. Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.
31. Par nekustamo īpašuma iegādi.
32. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
33. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta Ludzas novada pašvaldības noteikumos
“Iekšējās trauksmes celšanas sistēma”.
34. Par amatu savienošanas atļauju.
35. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF Latvijas – Krievijas programmas projekta
“Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi
draudzīgas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un
Pleskavas apgabalā, NATTOUR” īstenošanai.
36. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.

1.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
14.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 14.augustā ar
Nr.3.1.1.5/2020/2152-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68460070067 un 68460070117 no sev piederošā nekustamā
īpašuma “Melnkrasti” ar kadastra numuru 6846 001 0058, Briģu pagasts, Ludzas novads un
atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Vāverītes”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Melnkrasti” ar kadastra numuru 6846 001 0058, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070067 un 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460070117.
2. Atdalītajām zemes vienībām 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070067 un
0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070117 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Vāverītes”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

2.§
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Par zvejas limita komerciālai zvejai 2020.gadam iedalīšanu Dziļezera ezerā
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA "HEVONEN", vienotais reģistrācijas
numurs 40003903505, juridiskā adrese: Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, "Jaunbērzi",
LV-3042, 2020.gada 4.augusta iesniegumu (reģistrēts 04.08.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/2033S) par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanu komerciālajai zvejai Dziļezera ezerā
2020.gadam.
Saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu Dziļezera ezers ir publiskais ezers.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka,
ka rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos (arī jūras piekrastē) un citos iekšējos
ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas,
iznomā vietējā pašvaldība. 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
14.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajos ūdeņos
iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai
nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības
teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.
SIA "HEVONEN", savā 04.08.2020. iesniegumā (reģistrēts 04.08.2020. ar
Nr. 3.1.1.8/2020/2033-S) norādīja zvejas limitu zivju tīklam 75 (septiņdesmit pieci) metru
garumā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
32.punktu nomas iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iesniedzējam nosūta lēmumu (ja saņemta adresāta piekrišana, lēmumu var nosūtīt
elektroniskā dokumenta formā) ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iespēju. Šo noteikumu 53.punktā paredzēts, ka
pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
slēdz, ievērojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu.
Zvejniecības likuma 7.panta sestā daļa nosaka, ka iznomājot zvejas tiesības,
priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās
pašvaldības teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu
atražošanu un pavairošanu, pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zveju
regulējošos noteikumus. Attiecīgā pašvaldība ir tiesīga daļu no zvejas tiesībām iznomāt
pašpatēriņa zvejai fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais
nekustamais īpašums atrodas šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saskaņā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
62.punktu, iznomātājs katru gadu sastāda un rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumam
pievieno rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolu kārtējam nomas gadam.
Protokolā norāda ar zvejas limita izmantošanu saistītos nosacījumus, nomniekam iedalīto
zvejas limitu – zvejas rīku skaitu vai nozvejas apjomu, kā arī nomas maksas apmēru un tā
samaksas kārtību kārtējā nomas gadā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
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rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā pašvaldība,
kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otro un
sesto daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1.,
7.8.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot nomā SIA "HEVONEN", vienotais reģistrācijas numurs 40003903505,
juridiskā adrese: Ozolnieku nov., Cenu pag., Brankas, "Jaunbērzi", LV-3042, Dziļezera
ezerā zvejas limitu 2020.gadam – zivju tīklam 75 (septiņdesmit pieci) metru garumā.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu noslēgt ar SIA
"HEVONEN", vienotais reģistrācijas numurs 40003903505, juridiskā adrese: Ozolnieku
nov., Cenu pag., Brankas, "Jaunbērzi", LV-3042, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma
protokolu 2020.gadam komerciālajai zvejai Dziļezera ezerā.
3. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2020.gadā par zvejas tīklu
limitiem - EUR 42,75 (četrdesmit divi EUR 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz
2020.gada 30.septembrim.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
3.§
Par mācību procesa organizēšanu un norisi Ludzas novada vispārējās izglītības,
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs 2020./2021. mācību gadā
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (grozīts nosukums, un
1.punkts), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija
noteikumu Nr.360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” nosacījumiem, Izglītības un zinātnes ministrijas Ieteikumiem mācību procesa
organizēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, ievērojot epidemioloģisko
situāciju Covid-19 laikā, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ludzas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādēs 2020./2021. mācību gadā mācību procesu organizēt klātienē, atbilstoši katras
izglītības iestādes izstrādātajai kārtībai.
2. Epidemioloģiskās situācijas maiņas gadījumā pilnvarot Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram izdot attiecīgos rīkojumus tālākai rīcībai.
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4.§
Par Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra
sniegto pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
8.pantu, kas nosaka sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas samaksas vispārējos
principus, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, kas nosaka,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, 2003.gada 27.maija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada Sociālā dienesta Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra pakalpojumu cenrādi:
1.1. dienas aprūpes centra pakalpojums personai ar GRT (garīga rakstura
traucējumiem), kurai ir pašaprūpes iemaņas - EUR 15.66 dienā, saskaņā ar 1.pielikumu,
1.2. dienas aprūpes centra pakalpojums personai ar GRT (garīga rakstura
traucējumiem), kurai nepieciešams atbalsts aprūpē - EUR 18.32 dienā, saskaņā ar
2.pielikumu,
1.3. specializētās darbnīcas pakalpojums personai ar GRT (garīga rakstura
traucējumiem) – EUR 19.03 dienā, saskaņā ar 3.pielikumu,
1.4. dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem EUR 24.32 dienā, saskaņā ar 4.pielikumu,
1.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem EUR 14.89 stundā, saskaņā ar 5.pielikumu.
2. Par lēmuma 1.punktā noteiktajiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis
netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas
9.punktu.
3. Pēc citu pašvaldību pieprasījuma Ludzas novada Sociālā dienesta
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi tiek sniegti pēc lēmuma
1.punktā apstiprinātā cenrāža.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2018.gada 28.jūnija lēmuma “Par
izmaksām sociālajiem pakalpojumiem” (protokols Nr.9, 14.§) 1.4.apakšpunktu.
5.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumā
“Par Ludzas novada sociālā dienesta maksas pakalpojumiem”
(protokols Nr.10, 9.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2020.gada 25.jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.10,
9.§) “Par Ludzas novada sociāla dienesta maksas pakalpojumiem” grozījumus: papildināt
1.punktu ar 1.3.apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
“1.3. Bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, kuri
dzīvo ģimenēs un kuriem pasākuma “Deinstitualizācija” ietvaros nav veikts individuālo
vajadzību izvērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai
audžuģimenēm un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kuriem nav noteikta
invaliditāte un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm:
1.3.1. par pakalpojuma “Haloterapija” 15 min procedūru EUR 4.03, saskaņā ar
3.pielikumu;
1.3.2. par pakalpojumu “Nodarbība multisensorā istabā”:
1.3.2.1. EUR 10.99 par vienu stundu centra speciālista uzraudzībā, saskaņā ar
4.pielikumu;
1.3.2.2. EUR 3.01 par vienu stundu ar pavadošo personu bez centra speciālista
uzraudzības, saskaņā ar 4.pielikumu;
1.3.2.3. pavadošai personai par masāžas krēsla izmantošanu EUR 1.00.”
6.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un
karstā ūdens cirkulācijas izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 18.augusta sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/157 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā reģistrēts 19.08.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/2185-S) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada jūlija mēnesī aprēķināto summu EUR
242,21 apmērā t.sk. EUR 3,34 par apgaismošanu, EUR 234,70 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanu, EUR 4,17 par karstā ūdens cirkulācijas 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 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par
Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un karstā ūdens cirkulācijas izdevumu apmaksu par 2020.gada jūlija
mēnesi EUR 242,21 (divi simti četrdesmit divi euro 21 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas un karstā ūdens cirkulācijas izdevumu apmaksu par
2020.gada jūlija mēnesi EUR 242,21 (divi simti četrdesmit divi euro 21 centu) apmērā no
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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.
7.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 5.punktu),
sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Jauniešu biedrības “LOGOS” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 18.08.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2173-S, ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Dzejas dienas – 2020” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums norisināsies no 4.-30.septembrim Ludzas pilsētas
ģimnāzijā. Tajā piedalīsies ģimnāzijas 5.-12.klašu skolēni.
Šogad Latvijā tiek svinētas 55. Dzejas dienas ar saukli "Dzeja dziedē!". Dzejas
dienu ietvaros LPĢ skolēniem tiks piedāvāti gan tradicionāli, gan jauni formāti, kādos
klausīties un uztvert dzeju; radošās darbnīcas, kurās, izmantojot dažādas dzejošanas
metodes, taps dzejoļi un miniatūras; tikšanās ar dzejniekiem; iespējas runāt, vizualizēt,
atdzīvināt un filmēt dzeju. Šī pasākuma mērķis: attīstīt skolēnos interesi par dzeju un
kultūru kopumā, attīstīt radošās rakstīšanas iemaņas un publiskās uzstāšanās, ilustrēšanas
un digitālās prasmes.
Finansējums paredzēts balvu iegādei 100 EUR, tējas pauzei – 30 EUR, kancelejai –
20 EUR.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “LOGOS” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
pasākuma “Dzejas dienas – 2020” organizēšanai.
2. Biedrībai “LOGOS” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības Ludzas Māmiņu kluba
“Puķuzirmītis” iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 03.08.2020. un reģistrēts ar
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Nr.3.1.1.8/2020/2019-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu ikgadējo
pasākumu organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Plānoti divi pasākumi:
1. Pasākums Tēvu dienas fotosesija, kas plānota š.g. 13.septembrī Ludzas pilsētas
parkā. Pasākumā piedalīsies ģimenes ar bērniem, tētiem, mammām un pārējiem ģimenes
locekļiem. Finansējums paredzēts kancelejas preču iegādei radošo darbnīcu nodrošināšanai,
tējas pauzei;
2. Pasākums “Ģimenes pikniks” plānots oktobra sākumā Ludzas Mazā ezera
pludmalē “Zaldātu radziņš”. Pasākuma laikā plānota kopīga zupas vārīšana un dažādas
aktivitātes. Finansējumu plānots izlietot produktu iegādei zupas vārīšanai un kancelejas
preču iegādei.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” pašvaldības
līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā ikgadējo pasākumu organizēšanai.
2. Biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” 10 dienu laikā pēc pasākuma
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus
dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas
mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Baltkrievu kultūras biedrības
“Krinica” iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 14.08.2020. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2020/2139-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma
“Baltkrievu kultūras dienas” organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g.
12.septembrī Ludzas tautas namā. Tajā piedalīsies baltkrievu biedrības kolektīvi no
Rēzeknes, Dagdas un Līvāniem. Finansējumu plānots izlietot ziedu, suvenīru iegādei un
kafijas galdam.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150,00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20. augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
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Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas baltkrievu biedrībai “Krinica” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00
EUR apmērā koncerta “Baltkrievu kultūras dienas” organizēšanai.
2. Ludzas baltkrievu biedrībai “Krinica”10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Cīņas klubs Ludza” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 17.08.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2167-S ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrības “Cīņas klubs Ludza” logo ideju izstrādes
pasākuma organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums norisināsies septembra mēnesī,
kura laikā kluba audzēkņi izstrādās logo variantus. Finansējums paredzēts piesaistītā
konsultanta apmaksai.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150,00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20. augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Cīņas klubs Ludza” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā biedrības “Cīņas klubs Ludza” logo ideju izstrādes pasākuma organizēšanai.
2. Biedrībai “Cīņas klubs Ludza” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Jaunslobodkas pareizticīgo draudzes
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 24.08.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2212-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Dievmātes piedzimšanas svētku organizēšanai
pie Opoļu svētavota 150.00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 21.septembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
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Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Jaunslobodkas pareizticīgo draudzei pašvaldības līdzfinansējumu
150.00 EUR apmērā Dievmātes piedzimšanas svētku organizēšanai.
2. Jaunslobodkas pareizticīgo draudzei 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
8.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Biržas ielā 14, 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 17.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.13,
Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, Tatjanas Uškevičas pilnvarotās personas
Igora Uskeviča atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
17.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.13, Biržas ielā 14, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Biržas ielā 14 – 13, 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.
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6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

9.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Parku ielā 50, 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 24.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.14, Parku
ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
17.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.14, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Parku ielā 50 – 14, Ludzā,
Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

10.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2020.gada 3.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.26,
Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces,<Vārds Uzvārds> atsavināšanas
ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
17.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.26, Skolas ielā 38, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Skolas ielā 38 – 26, 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.
11.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Skolas ielā 27A, 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 7.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.21,
Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, Lanas Rindas atsavināšanas ierosinājums.
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Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
17.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.21, Skolas ielā 27A, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Skolas ielā 27A – 21, 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.
12.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, Raiņa ielā 34, 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 19.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.25,
Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces,
Gaļinas Ratnikas
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
19.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, Raiņa ielā 34, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Raiņa ielā 34 – 25, 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.
13.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Locmeri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Locmeri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 28.§).
2020.gada 15.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Locmeri”,
Isnaudas pag., Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās četri pretendenti. Augstāko cenu
piedāvāja - fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja
augstāko cenu EUR 18595,15 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro 15
centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Locmeri”, Isnaudas pag.,
Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 18595,15 (astoņpadsmit
tūkstoši pieci simti deviņdesmit pieci euro 15 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, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Locmeri”, Isnaudas pag., Ludzas novads ar
kadastra numuru 68580050126, kas sastāv no zemes vienības 7,7 ha platībā (t.sk. 2,50 ha
mežaudzes) ar kadastra apzīmējumu 68580050126, 2020.gada 15.jūlija izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 18595,15 (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti
deviņdesmit pieci euro 15 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.
14.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Auziņas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 28.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - zemes vienības “Auziņas”, Cirmas pagastā, Ludzas novadā izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 23.§).
2020.gada 15.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Auziņas”,
Cirmas pag., Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Augstāko cenu
piedāvāja - fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja
augstāko cenu EUR 17336,45 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro 45 centi)
un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Auziņas”, Cirmas pag., Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 17336,45 (septiņpadsmit
tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro 45 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, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Auziņas”, Cirmas pag., Ludzas novads ar
kadastra numuru 68500020021, kas sastāv no zemes vienības 7,52 ha platībā (t.sk. 3,34 ha
mežaudzes) ar kadastra apzīmējumu 68500020338, 2020.gada 15.jūlija izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 17336,45 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti
trīsdesmit seši euro 45 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, <deklarētā adrese>.
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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.
15.§
Par kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 23.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas –
vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90, valsts reģistrācijas Nr.GD-1045 otrās
izsoles, rezultātu un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.12, 20.§).
2020.gada 19.augustā tika rīkota kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas
VOLVO XC 90, valsts reģistrācijas Nr.GD-1045, trešā izsole, kurā piedalījās viens
pretendents fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendente nosolīja
augstāko cenu EUR 2430,00 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi) t.sk. PVN.
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
kustamo mantu nedēļas laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu.
Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds>, <personas kods> ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR
2430,00 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi) t.sk. PVN apmērā.
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 19.augustā
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VOLVO XC 90,
valsts reģistrācijas Nr.GD-1045, 2020.gada 19.augusta izsoles rezultātus. Kustamā manta
nosolīta par EUR 2430,00 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit euro 00 centi) t.sk. PVN . Par
izsoles uzvarētāju atzīt - fizisku personu <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.
16.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā,
Ludzas novadā otrās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles
rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.10, 30.§).
2020.gada 18.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Latgales iela
113, Ludza, Ludzas novads, otrā izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Augstāko cenu
piedāvāja -juridiska persona SIA “JĀNIS S”, reģistrācijas numurs 42402008252, juridiskā
adrese: Latgales iela 113 - 2, Ludza, Ludzas novads. Pretendents nosolīja augstāko cenu
EUR 1414,74 (viens tūkstotis četri simti četrpadsmit euro 74 centi) un ir ieguvis tiesības
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3, Latgales iela 113, 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”.
SIA “JĀNIS S”, reģistrācijas numurs 42402008252 ir samaksājis visu pirkuma
maksu EUR 1414,74 (viens tūkstotis četrpadsmit euro 74 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 18.augusta
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Latgales iela 113, Ludza,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002528, kas sastāv no dzīvokļa 35,30 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 3538/18019 no būves ar kadastra apzīmējumu
68010040081001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040081, 2020.gada 18.augusta
izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 1414,74 (viens tūkstotis četri
simti četrpadsmit euro 74 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “JĀNIS S”, reģistrācijas
numurs 42402008252, juridiskā adrese: Latgales iela 113 - 2, Ludza, Ludzas 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.
17.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā,
Ludzas novadā, otrās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles
rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.10, 29.§).
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2020.gada 18.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads, otrā izsole, kurā piedalījās viens pretendents, fiziska persona
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR 985,53
(deviņi simti astoņdesmit pieci euro 53 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu dzīvokli Nr.3, Baznīcas iela 30, 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”.
Valdis Birulis ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 985,53 (deviņi simti
astoņdesmit pieci euro 53 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 18.augusta
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča,
Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.3, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68019002524, kas sastāv no dzīvokļa 28,60 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 2906/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010040049001; 68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049,
2020.gada 18.augusta izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 985,53
(deviņi simti astoņdesmit pieci euro 53 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.
18.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Jaundzeguzes”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome 2019.gada 29.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības 0,1626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050283, Nirzas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.18, 33.§).
Nekustamais īpašums – “Jaundzeguzes”, Nirzas pagasts, Ludzas novads reģistrēts
Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599322 ar kadastra numuru
68780050427, kas sastāv no zemes vienības 0,1635 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68780050283, uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta pārdošanas cenu – EUR 934,95 (deviņi simti trīsdesmit četri euro
un 95 centu) apmērā.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 17.augusta lēmumu „Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības “Jaundzeguzes”, Nirzas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – “Jaundzeguzes”, Nirzas pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68780050427, kas sastāv no zemes vienības 0,1635 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050283, pārdošanas cenu EUR 934,95 (deviņi simti trīsdesmit
četri euro un 95 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>,
nekustamo īpašumu – “Jaundzeguzes”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68780050427, kas sastāv no zemes vienības 0,1635 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050283, par summu - EUR 934,95 (deviņi simti trīsdesmit četri euro un
95 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2019.gada
29.novembra lēmums „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,1626 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050283, Nirzas pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.18, 33.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Pirmie Zundagi”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 68580090145 2,4 ha platībā, pēc
adreses Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 30.§).
Nekustamais īpašums – “Pirmie Zundagi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598460 ar kadastra
numuru 68580090145, kas sastāv no zemes vienības 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580090145 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 3434,40 (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit četri
euro un 40 centu).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Pirmie Zundagi”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
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izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Pirmie Zundagi”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads reģistrēts Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598460 ar kadastra
numuru 68580090145, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 2,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580090145, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 3434,40 (trīs tūkstoši četri
simti trīsdesmit četri euro un 40 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Ilzītes”, Istras pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 68600060092 4,20 ha platībā, pēc
adreses Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 35.§).
Nekustamais īpašums – “Ilzītes”, Istras pagasts, Ludzas novads reģistrēts Istras
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599575 ar kadastra numuru 68600060092,
kas sastāv no zemes vienības 4,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060092 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 5034,95 (pieci tūkstoši trīsdesmit četri euro un
95 centu).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ilzītes”, Istras pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Ilzītes”, Istras pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599575 ar kadastra numuru
68600060092, kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 4,22 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600060092, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 5034,95 (pieci tūkstoši
trīsdesmit četri euro un 95 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

21.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
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Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030437 2,30 ha platībā, kas atrodas Ņukšu
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 33.§).
Nekustamais īpašums – “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Ņukšu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598428 ar kadastra numuru 68800030004,
kas sastāv no zemes vienības 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030437 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 3434,95 (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit četri
euro un 95 centu).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Ņukšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598428 ar kadastra numuru
68800030004, kas sastāv no zemes vienības 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68800030437, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 3434,95 (trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit
četri euro un 95 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

22.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bērzusala”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 12.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 68460010191 Briģu pagasts, Ludzas novads 4,3 ha platībā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.10, 4.§).
Nekustamais īpašums – “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Briģu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598436 ar kadastra numuru 68460010191,
kas sastāv no zemes vienības 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460010191 uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 7455,20 (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit
pieci euro un 20 centu).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bērzusala”, Briģu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
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izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598436 ar kadastra numuru
68460010191, kas sastāv no zemes vienības 4,30 ha platībā (t.sk. mežaudze 0,22 ha) ar
kadastra apzīmējumu 68460010191, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 7455,20 (septiņi
tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 20 centu) apmērā un izsoles noteikumus,
saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
23.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460020151 1,5 ha platībā, pēc adreses Briģu
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 29.§).
Nekustamais īpašums – “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Briģu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599545 ar kadastra numuru 68460020151,
kas sastāv no zemes vienības 1,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020151 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 3475,95 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit
pieci euro un 95 centi).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599545 ar kadastra numuru
68460020151, kas sastāv no zemes vienības 1,53 ha platībā (t.sk. mežaudze 1,53 ha) ar
kadastra apzīmējumu 68460020151, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 3475,95 (trīs tūkstoši
četri simti septiņdesmit pieci euro un 95 centi)apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
24.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Purvmalas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
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Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460100062 0,5 ha platībā, pēc adreses Briģu
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 34.§).
Nekustamais īpašums – “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Briģu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599373 ar kadastra numuru 68460100062,
kas sastāv no zemes vienības 0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100062 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 1184,95 (viens tūkstotis viens simts
astoņdesmit četri euro un 95 centu).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Purvmalas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599373 ar kadastra numuru
68460100062, kas sastāv no zemes vienības 0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460100062, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 1184,95 (viens tūkstotis viens simts
astoņdesmit četri euro un 95 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Kāksīši”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460100053 3,7 ha platībā, pēc adreses Briģu
pagasts, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 28.§).
Nekustamais īpašums – “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Briģu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599372 ar kadastra numuru 68460100053,
kas sastāv no zemes vienības 3,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460100053 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 4634,95 (četri tūkstoši seši simti trīsdesmit
četri euro un 95 centu).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Kāksīši”, Briģu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599372 ar kadastra numuru
68460100053, kas sastāv no zemes vienības 3,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460100053, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 4634,95 (četri tūkstoši seši simti trīsdesmit
četri euro un 95 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
26.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Laimeslejas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par zemes vienības 3,2
ha platībā ar kadastra numuru 68460100037, “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.11, 20.§).
Nekustamais īpašums – “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts
Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598366 ar kadastra numuru
68460100037, kas sastāv no zemes vienības 3,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460100132 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 5085,20 (pieci tūkstoši astoņdesmit pieci euro
un 20 centu).
2020.gada 17.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Laimeslejas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598366 ar kadastra numuru
68460100037, kas sastāv no zemes vienības 3,28 ha platībā (t.sk. mežaudze 0,43 ha) ar
kadastra apzīmējumu 68460100132, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 5085,20 (pieci
tūkstoši astoņdesmit pieci euro un 20 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

27.§
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Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
- dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola
un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu ” (protokols Nr.10, 27.§).
2020.gada 18.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002529, kas sastāv no dzīvokļa 33,90
m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 3705/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010040049001; 68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049 otrā
izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 1. punkts
nosaka, ka rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā
par 60 procentiem no nosacītās cenas. Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot trešo izsoli
ar augšupejošu soli un samazināt izsoles sākumcenu EUR 1348,80 par 40%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 19.jaugusta lēmumu „Par
nekustamā - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads otrās izsoles rezultātu,
protokola un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 18.augusta nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads otrās izsoles protokolu Nr.2 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002529, kas sastāv no dzīvokļa 33,90 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3705/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001;
68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, trešās izsoles sākumcenu
- EUR 809,28 (astoņi simti deviņi euro un 28 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā
ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
- dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola
un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.10, 28.§).
2020.gada 18.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā
30, Ludzā, ar kadastra numuru 68019002532, kas sastāv no dzīvokļa 32,10 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 3236/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010040049001; 68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049 otrā
izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir atzīta par nenotikušu.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 1. punkts
nosaka, ka rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā
par 60 procentiem no nosacītās cenas. Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot trešo izsoli
ar augšupejošu soli un samazināt izsoles sākumcenu EUR 1263,20 par 40%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 19.augusta lēmumu „Par nekustamā
- dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads otrās izsoles rezultātu, protokola un
trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 18.augusta nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Baznīcas
iela 30, Ludza, Ludzas novads otrās izsoles protokolu Nr.2 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, ar
kadastra numuru 68019002532, kas sastāv no dzīvokļa 32,10 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 3236/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010040049001;
68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049, otrās izsoles sākumcenu
- EUR 757,92 (septiņi simti piecdesmit septiņi euro un 92 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

29.§
Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Ludzas novada pašvaldības
iepirkumu komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes
lēmumu (protokols Nr.12, 23.§), grozījumi ar Ludzas novada domes 28.11.2013. sēdes
lēmumu (protokols Nr.25, 40.§)) 1.4. un 1.8.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 5.novembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.20, 7.§) šādus
grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli Ilonu
Igovenu;
1.2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā komisijas locekli-sekretāri
Sniedzi Irbi (Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulti).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt
valsts amatpersonu saraksta grozījumus un elektroniskā veidā iesniegt tos Valsts ieņēmumu
dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
30.§
Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma
(apstiprināts ar Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 26.§),
grozījumi ar Ludzas novada domes 22.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 10.§))
3.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 20.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.17,
29.§) šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva
komisijas locekli Voldemāru Dibaņinu.
1.2. Iekļaut Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā komisijas
locekli Aleksandru Narnicki (Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vides inženieri).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt
valsts amatpersonu saraksta grozījumus un elektroniskā veidā iesniegt tos Valsts ieņēmumu
dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
31.§
Par nekustamo īpašuma iegādi
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 24.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta zvērinātas tiesu
izpildītājas Gaidas Rutkovskas vēstule Nr.09608/031/2020-NOS “Uzaicinājums paturēt
nekustamo īpašumu” (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēta 24.08.2020. ar reģ.
Nr.3.1.1.5/2020/2211-S).
Uzaicinājumā zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska informē pašvaldību, ka
2020.gada 17.jūlijā noslēdzās pirmā izsole parādnieces <Vārds Uzvārds>, nekustamajam
īpašumam ar kadastra Nr.6801 004 0036, kas atrodas Raiņa ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 615.panta otro daļu zvērināta tiesu izpildītāja Gaida
Rutkovska Ludzas novada pašvaldībai kā pārsolītajam izsoles dalībniekam piedāvā paturēt
nekustamo īpašumu.
Civilprocesa likuma 615.panta otro daļa nosaka, ka Ja izsole atzīta par nenotikušu šā
likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties
paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu
par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā
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no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par
nekustamā īpašuma paturēšanu sev.
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6801 004 0036, kas atrodas Ludzas
novadā, Ludzas pilsētā, Raiņa ielā 17, ir reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1309 un sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1650 m².
Nekustamais īpašums Raiņa ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, būtu nepieciešams
Ludzas novada pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
Saskaņā ar visu augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Alīna Gendele);
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iegādāties nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6801 004 0036, kas atrodas Raiņa
ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, pašvaldības funkciju veikšanai par izsolē nosolīto cenu EUR
15400,00 (piecpadsmit tūkstoši četri simti eiro).
2. Uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz 2020.gada 24.septembrim pārskaitīt
EUR 15 189,34 (piecpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi eiro 34 centi) uz
zvērinātas
tiesu
izpildītājas
Gaidas
Rutkovskas
depozīta
kontu
Nr.LV30TREL9199020003000, Valsts kasē.
3. Šo lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gaidai Rutkovskai uz e-pasta
adresi: gaida.rutkovska@lzti.lv
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
32.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 02.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 03.06.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1429-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Ziedu ielā 5,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 68010060292, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1281,31 EUR un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai - 2001,30 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.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Ziedu ielā 5, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 03.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/84-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); 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 Ziedu ielā 5, 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 Mariju Lipsti 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>, 24.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 24.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/122-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma Pureņu ielā
5, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010060193, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1407,86 EUR.
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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 5,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 04.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/85-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 600,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Pureņu ielā 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 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.
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3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 29.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 29.07.2020. ar Nr.3.5.3/2020/126-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Kuļņeva iela
35, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 68010010032, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1023,13 EUR un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai - 2533,00 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.,
10.7., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Kuļņeva iela 35,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 05.08.2020. atzinumu
Nr. 3.5.16/2020/87-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); 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 Kuļņeva iela 35, 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.
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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> 01.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 03.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/1723-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Kalna ielā 8, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010010082, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1911,56 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> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Kalna ielā 8,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 10.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/90-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 600,00 EUR apmērā Karenam Jepremjanam piederošā
nekustamā īpašuma Kalna iela 8, 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 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> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 27.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 27.07.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/123-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 123, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020040
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1029,32 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 Tālavijas ielā 123, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 10.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/91-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1029,32 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 123, 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
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>, 03.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 12.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/145-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds>, piederošā nekustamā īpašuma Stroda ielā
27, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010040316, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1242,13 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> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
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Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Stroda ielā 27,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 18.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/94-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 600,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Stroda ielā 27, 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
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>, 17.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 17.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/149-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Dunakļu
ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020071 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1065,51 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 2451,41 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;
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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);
- 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., 10.7., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada
būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei
100% apmērā dzīvojamās mājas Dunakļu ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 18.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/93-N, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); 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 <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Dunakļu ielā 19, 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 kanalizācijas un
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.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 19.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 19.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/151-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Kalna iela 10,
-
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Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010010126, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 293,47 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> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Kalna ielā 10,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/96-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 146,74 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Kalna ielā 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 Igoru Jašinu 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 izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 17.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 17.07.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/1867-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Stroda iela
29/41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010040165, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 302,44 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> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Stroda ielā 29/41,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/97-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 151,22 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Stroda ielā 29/41, 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
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komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
10.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 31.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēti 12.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/144-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Kuļņeva ielā
19, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020113 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 477,94 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.4. 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 ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri
nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti.
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 7.4. 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 Kuļņeva ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/98-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 477,94 EUR apmērā Ērikam Mickānam piederošā
nekustamā īpašuma Kuļņeva ielā 19, 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 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.
11.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 31.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 13.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/146-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds>, piederošā nekustamā īpašuma Dunakļu
ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020246 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1042,97 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 7.4. 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 ikdienas aizgādībā ir 3 vai vairāk bērni, kuri
nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēti.
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 7.4. 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 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/99-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1042,97 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Dunakļu ielā 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 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.

12.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 17.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 17.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/148-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma A.Jurdža ielā 1B,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010050156 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1482,71 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 Tatjana Ņikitina 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
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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 1B, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/100-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); 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 A.Jurdža ielā 1B, 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 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>, <personas kods>, <deklarētā
adrese> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada
pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc
minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma
projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada
pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
13.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 07.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 07.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/138-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas
ielā 67, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020081 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 462,68 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1015,86 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);
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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, 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 Tālavijas ielā 67, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/101-N, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1015,86 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 462,68 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 67, 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 un
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.
14.
-

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.06.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 17.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/147-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma A.Jurdža
ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010050152 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 850,00 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);
- 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., 10.7., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada
būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam
100% apmērā dzīvojamās mājas A. Jurdža ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/102-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 850,00 EUR apmērā Aleksandram Brikulim piederošā
nekustamā īpašuma A.Jurdža ielā 2, 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.
15.
-

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 19.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
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būvvaldē reģistrēts 25.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/153-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas
ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010020264 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1025,83 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 7.2. 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> 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 7.2. 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 pretendentam 100%
apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/103-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 1025,83 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 50, 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 Valdi Isakovu līgumu par kanalizācijas

47
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.
16.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 20.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 25.08.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/154-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 113, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010020195,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
494,07 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”:
- 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> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
113, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/104-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 247,04 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 113, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

48
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.
17.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 21.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 25.08.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/155-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Zaļā iela 26, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010020240, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 888,25 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 pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Zaļā iela 26,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/105-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
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Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 444,13 EUR apmērā Lūcijai Pontagai piederošā nekustamā
īpašuma Zaļā iela 26, 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.
18.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 20.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 25.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/156-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Krāslavas
ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010070003 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 874,33 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1763,14 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 7.5. 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
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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 Krāslavas ielā 17, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/106-N, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); 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 874,33 EUR apmērā Franciškai Pimanei
piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas ielā 27, 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 un
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.
19.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 16.07.2020. ar Nr.3.5.3/2020/116-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Kalna ielā 1,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 68010010009 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 515,30 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);
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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 Kalna ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/107-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 515,30 EUR apmērā Veronikai Kušnerei piederošā
nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, 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
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
20.
-

Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 07.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 07.08.2020. ar Nr.3.5.3/2020/139-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma A.Jurdža ielā
1A, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010050157, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 570,01 EUR.
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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> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas A.Jurdža ielā 1A,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 25.08.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/108-N), atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 285,01 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma A.Jurdža ielā 1A, 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
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

33.§
Par grozījumiem 2020.gada 26.marta Ludzas novada pašvaldības noteikumos
“Iekšējās trauksmes celšanas sistēma”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas), saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 5 .pantu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Ludzas novada pašvaldības noteikumos “Iekšējās trauksmes
celšanas sistēma” (apstiprināti ar Ludzas novada domes 2020.gada 26.marta sēdes lēmumu
(prot. Nr.6, 29.§) un aizstāt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
34.§
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>2020.gada
24.augusta iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 24.08.2020., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/575) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekles – sekretāres (ar
balss tiesībām) amatu ar jurista amata pienākumiem, reģistrējot saimniecisko darbību Valsts
ieņēmumu dienestā.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds> pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes
lēmumu „Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 13.§), pilda
Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas locekļa (ar balss tiesībām) un sekretāra pienākumus.
<Vārds Uzvārds> ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrā daļa nosaka “Par valsts amatpersonām uzskatāmas
arī personas, kurām, pildot amata pienākumus publiskas personas institūcijās, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir tiesības:
1) izdot administratīvos aktus;
2) veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas
neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;
3) pieņemt vai sagatavot lēmumus par publiskas personas mantas iegūšanu, tās nodošanu
citu personu īpašumā, lietošanā vai valdījumā, atsavināšanu citām personām vai
apgrūtināšanu ar lietu vai saistību tiesībām, kā arī finanšu līdzekļu sadalīšanu.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmā
daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā
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komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka “Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos
aktos šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros
tiek gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku
tūrisma vai prakses ārsta profesionālās darbības;
4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā,
ja tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta sestā
daļa nosaka “… šā likuma 4. panta otrajā un 2.1 daļā minētā amatpersona, kurai šajā pantā
vai citā likumā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, papildus šā likuma
6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā;
2) citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada
interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa
pilnvarotas personas rakstveida atļauja. Ja profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā
kārtībā uz noteiktu laiku iecelts amatā civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē,
rakstveida atļauju amatu savienošanai izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis
amatā.”.
Līdz ar to S.Irbe kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var savienot
Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas locekļa (ar balss tiesībām) un sekretāra amatu tikai ar citu amatu, uzņēmuma
līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai
reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar
likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir
saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas
rakstveida atļauja.
S.Irbi Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību
izsoles komisijas locekļa (ar balss tiesībām) un sekretāra amatā apstiprināja Ludzas novada
dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju savienot
Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas locekļa (ar balss tiesībām) un sekretāra amatu ar jurista amatu, reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli".
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Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas
tiesību izsoles komisijas locekļa (ar balss tiesībām) un sekretāres amata pienākumus ar
S.Irbes iesniegumā norādītajiem jurista amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē,
ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles
komisijas locekļa (ar balss tiesībām) un sekretāra amatu un jurista amatu, reģistrējoties
Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par
iedzīvotāju ienākuma nodokli", pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu
konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta sesto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ievērojot
Ludzas novada domes noteikumu “Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtību
Ludzas novada pašvaldībā” (apstiprināti ar Ludzas novada domes 26.03.2020. sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 28.§)) 10.punku, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, savienot Ludzas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa (ar balss
tiesībām) un sekretāra amatu ar jurista amatu, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā
saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
35.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF Latvijas – Krievijas programmas projekta
“Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi
draudzīgas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā
un Pleskavas apgabalā, NATTOUR” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); 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 ERAF
Latvijas- Krievijas programmas projekta “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas
dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas
tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā, NATTOUR” īstenošanai
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156 599 EUR apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 6 gadiem ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

36.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 20.augusta sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Par profesionālu, godprātīgu darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un
sakarā ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu
EUR 200,00 (divi simti eiro) Ludzas Mūzikas pamatskolas direktores vietnieci audzināšanas
darbā, pedagoģi Ainu Petrovsku, personas kods 300870-12810.

Sēdi slēdz plkst. 14.14.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 27.augustā.
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 27.augustā.

E.Mekšs
I.Vonda
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1. pielikums
2020.gada 27.augusta
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.13, 6.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins
2020.gada jūlijs
Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

Apgaismojums
EUR

Brīvs
no - līdz

27.71
35.45
37.05
35.38
29.06
37.25
17.46
36.51
56.78
32.36
40.29

1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3

14.11
17.14
19.86
14.55
15.58
20.34
9.76
20.60
27.79
17.35
3.77

0.40

12. Stacijas iela 57 dz.48

57.00

3

7.91

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

40.80
52.67

2
2

24.60
7.10

15. Raiņa iela 61 dz.2

116.90

5

11.01

16. Latgales iela 240 dz.5
17. Stacijas iela 57 dz.37
Kopā:

39.73
57.90

2
3

1.89
1.34
234,70

01.07.2019.
03.02.2020.
18.04.2019.
30.04.2019.
14.06.2019.
06.09.2019.
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.
30.07.2020.
30.07.2020.

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adrese

Tirgus iela 34 dz.6
Tālavijas ielā 54 dz.2
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Baznīcas ielā 30 dz.3
Rekašova iela 14 dz.6
Latgales ielā 143 dz.4
Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Baznīcas iela 30 dz.2
Stacijas iela 31A dz.3

karstā ūdens cirkulācijas izdevumi
2020.gada jūlijs

0.59
0.59
0.47
0.40
0.59

0.30

3.34

58
Nr
.p.
k.

1.
2.

Adrese

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

Karstā
Brīvs
ūdens
no-līdz
cirkulācijas
izdevumi
EUR
1.37
05.03.2020.-07.07.2020.
2.80
25.05.2020.-07.07.2020.
4.17

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

A.Poikāne

