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 26.novembrī

Protokols Nr. 19

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās: Juris Atstupens – Rīgā; Olita Baklāne – darbnespēja; Arturs Isakovičs –
darbnespēja; Eleonora Obrumāne – personīgu iemeslu dēļ, Edgars Mekšs – personīgu
iemeslu dēļ;
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 20 jautājumi.
Sēdes vadītājs V.Maslovskis ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 4
jautājumiem.
1. Par adreses maiņu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm.
2. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā
ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
3. Par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
līguma termiņa pagarinājumu.
4. Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
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Atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 21., 22., 23. un 24.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
2. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra nolikumā
“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”.
3. Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā nomas maksas atlaidi.
4. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
6. Par 2020.gada 24.janvāra vienošanās par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību
Nr. P-039/2020 termiņa pagarināšanu.
7. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumā
“Par
piedalīšanos
darbības
programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases
kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru
pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā” (protokols Nr.4, 13.§ 1.punkts).
8. Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
9. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
10. Par I.Mikijanskas atbrīvošanu no Cirmas pagasta pārvaldes un Pureņu pagasta
pārvaldes vadītājas amata.
11. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
13. Par nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Sienāži”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Āboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Mudras”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Latgales iela 143, Ludza, Ludzas
novads nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) Fr.Kempa iela 5A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
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21. Par adreses maiņu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm.
22. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā
ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
23. Par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanas un pārvaldīšanas
līguma termiņa pagarinājumu.
24. Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021.-2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu.
1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšans
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
5.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 5.novembrī ar
Nr.3.1.1.5/2020/3035-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68460020045 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Jaunība” ar
kadastra numuru 6846 007 0431, Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Slokas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Jaunība” ar kadastra numuru 6846 007 0431, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes
vienību 3,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020045.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,96 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020045
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Slokas”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2.§
Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra nolikumā
“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
Ziņo: V.Maslovskis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumu Ludzas novada pašvaldības nolikumā “Par pašvaldības atbalstu
sporta veicināšanai Ludzas novadā (apstiprināts 29.11.2019. (prot. Nr.18, 14.§)) un
papildināt Nolikumu ar 32.4.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
“32.4. ja komanda piedalās Starptautisko federāciju rīkotajos oficiālos turnīros vai
Starptautiskajās līgās - līdz 30000 EUR vienas sporta sezonas periodā, dalībai Starptautisko
sporta federāciju rīkotajos oficiālajos turnīros vai Starptautiskās līgās”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.§
Par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā nomas maksas atlaidi
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 10.novembrī Individuālā darba veicēja <Vārds Uzvārds> (reģistrācijas
apliecība BZ 000875) iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2020/3093-S) ar lūgumu piešķirt nomas maksas un apkures izdevumu atlaidi
50%, par nedzīvojamo telpu Skolas ielā 26, Ludzā, Ludzas novads, sakarā ar izsludināto
Covid-19 ārkārtas situāciju Latvijā, kā rezultātā būtiski samazinājies pakalpojumu
apgrozījums.
Ludzas novada pašvaldība un Individuālā darba veicēja <Vārds Uzvārds> 2017.gada
6.novembrī noslēdza nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. P-390/2017 par pašvaldībai
piederošo nedzīvojamo telpu (ar kopējo 54,2 m2 platībā) nomu, kuras atrodas pēc adreses
Skolas ielā 26, Ludzā, Ludzas novads. Telpu nomas maksa tika noteikta – EUR 0,90 par
1 m2, neieskaitot PVN mēnesī.
Saskaņā ar 2020.gada 6.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija līdz
2020.gada 6.decembrim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā.
Izvērtējot esošo situāciju, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksas un apkures izdevumu atlaidi Individuālā darba veicējai
<Vārds Uzvārds> reģistrācijas apliecība BZ 000875 par nedzīvojamām telpām Skolas ielā
26, Ludzā 50 % apmērā no 09.11.2020. līdz ārkārtējās situācijas spēkā esamības laiku.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus
vienošanos līgumam par nedzīvojamās telpas nomas un apkures izdevumu maksu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
4.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Invalīdu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 09.11.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/3075-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu biedrības 2020.gada noslēguma pasākuma organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 11.decembrī. Finansējums paredzēts printera
kārtridža un kancelejas preču iegādei.
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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 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00
apmērā biedrības 2020.gada noslēguma pasākuma organizēšanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai 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.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: V.Maslovskis
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (grozīts 4.punkts, lēmuma
projekts papildināts ar 14., 15., 16., 17. un 18.punktu), sēdes vadītājs V.Maslovskis aicina
balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
<deklarētā adrese>, 06.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus
(Ludzas novada būvvaldē reģistrēts 14.10.2020. ar Nr.3.5.3/2020/191-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
Sporta ielā 1a, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 006 0067, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 2185,83 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);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
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kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Sporta ielā 1a, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 12.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/156-N), Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā <Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Sporta ielā 1a, 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> 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.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 26.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 26.10.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/2873-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: Sporta ielā
4, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 006 0311, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1220,99 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
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3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Sporta ielā 4, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 06.11.2020. atzinumu Nr.
3.5.16/2020/153-N), Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Sporta ielā 4, 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> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 15.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
-
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pašvaldībā saņemti 15.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2749-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas iela 81, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 502 0005,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 498,57
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> iesniedza 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 Tālavijas ielā 81,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 03.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/151-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 249,29 EUR apmērā
Tatjanai Titovai piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 81, 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
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komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> 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.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 28.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 28.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2913-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma Smilšu
ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0148, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1618,38 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 nekustamajā īpašumā Smilšu ielā 5, Ludzā, deklarētais <Vārds
Uzvārds> tēvs <Vārds Uzvārds>, (persona ar otrās grupas invaliditāti) 01.11.2020. ir miris
(dati pārbaudīti sistēmā JUPIS), Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums nevar tikt
piešķirts 100% apmērā, bet var tikt piešķirts 50% apmērā dzīvojamās mājas Smilšu ielā 5,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, 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” 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 50% apmērā
dzīvojamās mājas Smilšu ielā 5, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/164-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
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Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Smilšu ielā 5, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> 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>, 27.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 27.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2893-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma Pureņu ielā
3b, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0201, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1138,03 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> iesniedza 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
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līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā dzīvojamās mājas Pureņu ielā 3b,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 05.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/150-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 569,02 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Pureņu ielā 3b, 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> 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>, 21.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 21.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2828-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma Paegles
ielā 7, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003 0071, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1000,74 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1263,95 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
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kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Paegles ielā 7,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 02.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/145-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā Ļubovai Tkačovai
piederošajam nekustamajam īpašumam Paegles ielā 7, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 23.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 23.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2856-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 128, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0093,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1254,24 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> savā nekustamajā īpašumā neizbūvēs jaunu
maģistrālo kanalizācijas tīklu kā norādīja 23.10.2020. iesniegumā, bet saskaņā ar SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Tehniskiem noteikumiem pieslēgsies pie esošiem
kanalizācijas tīkliem Tālavijas ielā, Ludzā, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums
nevar tikt piešķirts 100% apmērā, bet var tikt piešķirts 50% apmērā dzīvojamās mājas
Tālavijas ielā 128, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
<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 dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 128, Ludzā, Ludzas novadā, LV5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 05.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/152-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR apmērā
Liānai Naglei piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 128, 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
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ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un
iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas
nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 12.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 13.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2710-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Dzirnavu ielā 5-2, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0132,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 945,25 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1014,52 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 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> iesniedza 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 Dzirnavu ielā 5-2,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 04.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/149-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
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Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 507,26 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Dzirnavu ielā 5-2, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> 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> 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.
9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 10.08.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 10.08.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/140-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Sporta ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0151,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas –
1440,89 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 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
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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 Sporta ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 02.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/146-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR apmērā
Aināram Zagorskim piederošajam nekustamajam īpašumam Sporta ielā 6, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
10.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 22.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 22.10.2020. un reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2020/2848-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Stroda ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0241,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 503,07
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
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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.
Pārbaudot datus sistēmā JUPIS tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> ir vientuļā
pensionāre.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedza 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 100% apmērā dzīvojamās mājas Stroda ielā 6,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 04.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/148-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 503,07 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Stroda ielā 6, 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 Antoņinai Gailei 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> 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>, 19.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 19.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2807-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Kuļņeva ielā 31, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0043,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
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izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 540,76 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – 685,53 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> iesniedza 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 Kuļņeva ielā 31,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 03.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/147-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 342,77 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 270,38 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 31, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
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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>, 22.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 22.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2020/195-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma Latgales
ielā 226, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 008 0014, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1298,77 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.3. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) pieslēgšanai
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona (ģimene) ar trūcīgās personas
statusu vai maznodrošinātā persona.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.3. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā
dzīvojamās mājas Latgales iela 226, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 09.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/155-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 226, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
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3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
13.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 30.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 30.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2947-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 193a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 005 0264,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1726,25 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 3945,13 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> iesniedza 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 Latgales ielā
193a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
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Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 09.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/156-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā Svetlanai Gavrilovai
piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 193a, 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> izbūve jāveic pašas spēkiem,
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12
mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
14.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 28.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 28.10.2020. reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2020/2909-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
A. Jurdža ielā 1B, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 005 0156, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1219,89 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.
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<Vārds Uzvārds> ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes
apliecības Nr. 1079927 kopija, apliecības derīguma termiņš līdz 11.03.2024.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10. punkta 10.1., 10.2.,
10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā dzīvojamās mājas
A.Jurdža ielā 1B, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, (Ludzas novada būvvaldes 17.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/159-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam A. Jurdža ielā 1B, Ludzā.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 27.08.2020. lēmums „Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr. 13, 32§) un 01.09.2020. noslēgtā Vienošanās Nr.
P-358/2020.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
4. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>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.
5. 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.
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 30.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 30.10.2020. un reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2020/2946-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 107, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0192, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1596,21 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
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3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Tālavijas ielā 107, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 17.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/160-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 107, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
16.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 04.11.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 04.11.2020. un reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2020/3005-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
-
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Tālavijas ielā 130, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0086, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 493,75 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> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā ēkas Tālavijas ielā 130, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 19.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/161-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 246,88 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 130, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
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5. Kontroli par lēmuma
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

izpildi

nodrošināt

Ludzas

novada

pašvaldības

17.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 04.11.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 04.11.2020. un reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2020/3004-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
P.Miglinīka ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 006 0158, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1216,01 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> iesniedza 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 P.Miglinīka ielā 44, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/165-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam P.Miglinīka ielā 44, 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
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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.
18.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 06.11.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 06.11.2020. reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2020/3047-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
A.Upīša ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 004 0370, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 352,19 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – 1393,59 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.
<Vārds Uzvārds> ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes
apliecības Nr.1444688 kopija, apliecības derīguma termiņš līdz 31.07.2024.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10. punkta 10.1., 10.2.,
10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā dzīvojamās mājas
A.Upīša iela 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, (Ludzas novada būvvaldes 24.11.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/166-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
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ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 352,19 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam A.Upīša ielā 15, 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> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds>
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.
6.§
Par 2020.gada 24.janvāra vienošanās par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību
Nr. P-039/2020 termiņa pagarināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
27.10.2020. Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, <deklarētā adrese>, iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr.
3.1.1.8/2020/2891-S), kurā Lija Novikova informē, ka viņas nekustamajā īpašumā Lejas ielā
19, Ludzā, pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai izbūves darbi
kavējas.
Pamatojoties uz augstāk minēto <Vārds Uzvārds> lūdz pagarināt 24.01.2020.
vienošanās par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību Nr. P-039/2020 termiņu līdz 2021.gada
1.decembrim.
Izskatot <Vārds Uzvārds> iesniegumu tika konstatēts, ka:
- 16.12.2019. Ludzas novada būvvaldē tika saņemts <Vārds Uzvārds>
iesniegums (Ludzas novada būvvaldē reģistrēts ar Nr. 3.5.3/2019/242-S) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Lijai Novikovai piederošā
nekustamā īpašuma Lejas ielā 19, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs:
6801 001 0033, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai,
- Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”
3.punkta 3.1., 3.2.apakšpunktiem, 4. un 8.punktiem un Ludzas novada
būvvaldes 07.01.2020. atzinumu Nr. 3.5.16/2020/4-N, 23.01.2020. tika
pieņems Ludzas novada domes lēmums „Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu” (protokols Nr.2, 24.§).
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23.01.2020. Ludzas novada domes lēmuma „Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu” (protokols Nr.2, 24.§), 3.punktā noteikts, ka līdzfinansējuma
saņemšanai Lijai Novikovai pieslēguma izbūve jāveic pašas spēkiem un
jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas.
- Vienošanās ar <Vārds Uzvārds> Nr. P-039/2020 noslēgta 2020.gada
24.janvārī.
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” 15.punktu līdzfinansējuma
saņemšanai Pretendentam pieslēguma jāveic 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.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt starp Ludzas novada pašvaldību un Liju Novikovu 24.01.2020.
vienošanās par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību Nr. P-039/2020 pieslēguma
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai izbūves termiņu līdz 2021.gada
1.decembrim.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par 24.01.2020.
vienošanās Nr. P-039/2020 termiņa pagarināšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
-

7.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2020.gada 27.februāra sēdes lēmumā
“Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās
teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludinātajā
projektu iesniegumu konkursā” (protokols Nr.4, 13.§ 1.punkts)
Ziņo: V.Maslovskis
Īstenojot projektu “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko
teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” tika konstatēti papildus veicami darbi, kuru
iepirkšanai pašvaldība organizēja iepirkuma procedūru, kā rezultātā ir mainījusies projekta
kopējā summa.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
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“1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Ludzas novada
pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izstrādāto
projekta pieteikumu “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko
teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā”. Projekta kopējais budžets – 1 245 279.18 EUR,
attiecināmās izmaksas 865 081.66 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 735 319.41 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10,50% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, t.i. 90 833.57 EUR, neattiecināmās izmaksas 196 308.10 EUR, ārpusprojekta
izmaksas – 183 889.42 EUR. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks
ņemts aizņēmums Valsts Kasē.”
8.§
Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā
Ziņo: V.Maslovskis; A.Gendele, L.Mežule, S.Jakovļevs
A.Gendele norāda, ka lēmums ir ļoti svarīgs un atbildīgs. Saņemti pārmetumi, ka
iepriekšējais deputātu sasaukums nav virzījis šo jautājumu. Apzinājās, ka tas saistīts ar tarifu
pārskatīšanu.
Atgādina par jautājuma izskatīšanas gaitu pastāvīgo komiteju sēdē. Ziņotājs un domes
priekšsēdētājs pieļāva iespēju, ka maksa par siltumu pieaugs. Publikācijā avīzē “Ludzas
zeme” minēts, ka gadījumā, ka maksa par siltumu pieaugs, tas notiks tika mazā apjomā, ka
var runāt vienīgi par simbolisku maksas pieaugumu. Deputātiem nav pārliecības, ka netiks
mainīti ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumu tarifi.
Izskatot jautājumu pastāvīgo komiteju sēdē, netika pieaicināta SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” ekonomiste, netika sniegts skaidrojums, nav aprēķinu. Atgādina
par amortizācijas atskaitījumiem.
Norāda, ka Valsts kontroles pārbaudes aktos, zvērināta revidenta atzinumos par gada
pārskatiem nebija ieraksta ka siltumtrases nav nodotas. Šāda prakse ir izplatīta arī citās
Latvijas pašvaldībās. Pašvaldības trases uztur, remontē.
Kamēr nav pārliecības, nav veikti aprēķini, aicina deputātus balsojumā atturēties.
Pieaicinot SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” speciālistus, jautājumu “Par mantisko
ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
pamatkapitālā” skatīt atkārtoti.
V.Maslovskis norāda, ka tarifus nosaka regulators. Pieļauj iespēju, ka tarifi tiks
izmainīti. Atgādina ERAF īstenotā projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības
veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (ūdensvads, kanalizācija Banonijas ceļš)
nosacījumiem. Ir veikta Ludzas novada pašvaldībai piederošo inženierbūvju – komunālo
tīklu - 25 pamatlīdzekļu vienību novērtēšana.
Uzklausot finanšu un grāmatvedības nodaļas L.Mežules sniegto informāciju par
mantisko ieguldījumu SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā, sēdes vadītājs
V.Maslovskis aicina balsot par lēmuma “Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā“ projektu.
Ņemot vērā balsošanas rezultātus par lēmuma projektu PAR – 5 (Zinaīda Buliga,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – 5 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Viesturs
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Rancāns) lēmums “Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā” nav pieņemts.
9.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 15
„Grozījumi Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvārī saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis; A.Gendele
A.Gendele runā par uzticēšanos. Pastāvīgo komiteju sēdē tika ziņots par būtiskiem
grozījumiem kodā 08.300 “Apraides un izdevniecības pakalpojumi”. Budžetā apstiprināti
EUR 35691, pieaug līdz EUR 51982, papildus EUR 16291. Tie ir būtiski grozījumi.
Komitejas sēdē netika sniegta informācija.
Atgādina par noslēgtajiem līgumiem. Izsaka neizpratni, kā var slēgt līgumu, ja nav
finansiālā seguma. Tikai saņemot atļauju no deputātiem, drīkst slēgt līgumus. Līgums ar
avīzi “Ludzas Zeme” noslēgts 2020.gada februārī. Atgādina par budžeta sastādīšanas
kārtību, domes priekšsēdētāja atbildību.
Komitejas sēde lūdza sniegt atšifrējumu pozīcijām (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”).
A.Gendele norāda, ka balsojumā atturēsies, nav uzticēšanās, ir jāskatās un jābūt
kompetentam.
V.Maslovskis informē par budžeta līdzekļiem un grozījumiem (izdevumu kods 2000
“Preces un pakalpojumi”).
Televīzija, radio
- “Latgales reģionālā televīzija”
- radio “Ef Ei”
- radio “Latgolas Bolss”

plānots (EUR)
5445
2846
2400

grozījumi (EUR)
2542
475
334

Izdevniecība
plānots (EUR)
grozījumi (EUR)
- avīze “Ludzas Zeme”
25000
10080
un EUR 2420 (apmaksāti rēķini 2019.gada decembrī, 2020.gada janvārī)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teriroriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – 3 (Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Viesturs Rancāns); Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.15„Grozījumi Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
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pašvaldības budžetu 2020.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
10.§
Par I.Mikijanskas atbrīvošanu no Cirmas pagasta pārvaldes un Pureņu pagasta
pārvaldes vadītājas amata
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts Ilgas Mikijanskas 2020.gada 28.oktobra
iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 28.10.2020., reģistrēts ar reģistrācijas
numuru 3.1.2.8/791), kurā I.Mikijanska lūdz viņu atbrīvot no darba pienākumu pildīšanas ar
2020.gada 4.decembri, saskaņā ar Darba likuma 114.pantu.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par Ilgas Mikijanskas atbrīvošanu no
Cirmas pagasta pārvaldes un Pureņu pagasta pārvaldes vadītājas amata, konstatēja, ka:
1) ar 2012.gada 1.novembri Ilga Mikijanska, <personas kods>, tika iecelta Ludzas
novada Cirmas pagasta pārvaldes vadītājas amatā, pamatojoties uz Ludzas novada domes
2009.gada 25.oktobra sēdes lēmumu „Ludzas novada Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšana amatā” (protokols Nr.28, 31.§);
2) ar 2012.gada 1.novembri Ilga Mikijanska, <personas kods> tika iecelta Ludzas
novada Pureņu pagasta pārvaldes vadītājas amatā, pamatojoties uz Ludzas novada domes
2009.gada 25.oktobra sēdes lēmumu „Ludzas novada Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšana amatā” (protokols Nr.28, 32.§);
3) Darba likuma 114.pants nosaka: “Darbinieks un darba devējs var izbeigt darba
tiesiskās attiecības, savstarpēji vienojoties. Šāds līgums slēdzams rakstveidā.”;
4) likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: … 9)iecelt
amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā
un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos;”.
5) Ludzas novada pašvaldības iestādes “Cirmas pagasta pārvalde” nolikuma 10.punkts
nosaka: “Pārvaldes darbu organizē un vada Cirmas pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk –
Pārvaldes vadītājs), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. [..]”;
6) Ludzas novada pašvaldības iestādes “Pureņu pagasta pārvalde” nolikuma 10.punkts
nosaka: “Pārvaldes darbu organizē un vada Pureņu pagasta pārvaldes vadītājs (turpmāk –
Pārvaldes vadītājs), kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba ar Domes lēmumu. [..]”;
Pamatojoties uz Ilgas Mikijanskas iesniegumu, Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ludzas novada pašvaldības iestādes “Cirmas
pagasta pārvalde” nolikuma 10.punktu, Ludzas novada pašvaldības iestādes “Pureņu pagasta
pārvalde” nolikuma 10.punktu, Darba likuma 114.pantu, ņemot vērā ņemot vērā Ludzas
novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija
Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Ilgu Mikijansku, <personas kods>, no Ludzas novada Cirmas pagasta
pārvaldes vadītājas un Pureņu pagasta pārvaldes vadītājas amata, un izbeigt darba tiesiskās
attiecības ar 2020.gada 4.decembri, saskaņā ar Darba likuma 114.pantu.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam noslēgt ar
Ilgu Mikijansku vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
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3. Ludzas novada Cirmas pagasta pārvaldes un Pureņu pagasta pārvaldes vadītājai
Ilgai Mikijanskai nodot un Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam
Jakovļevam pieņemt lietas un līdz 2020.gada 3.decembrim sastādīt lietu un iestādes vadītāja
pārziņā esošo materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas aktu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam Valdim Maslovskim.
11.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā,
Ludzas novadā, neder dzīvošanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2020.gada 13.novembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1,
Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Tālavijas ielā 1 – 27, 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.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
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2020.gada 6.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts ģimenes ārstes
<Vārds Uzvārds> (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.2.9.4/2020/3054-S) ar lūgumu atsavināt
pašvaldībai piederošo divistabu labiekārtotu dzīvokli Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas
novadā, lai nodrošinātu ģimenes ārstam papildus telpas.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2020.gada 12.novembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.18,
Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā,
Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Blaumaņa ielā 9 – 18, 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, dzīvojamās mājas Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: V.Maslovskis
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2020.gada 16.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvojamās mājas
Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, īrnieces Vairītes Kovaļevska
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
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publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
17.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas Līvānu iela 2,
Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010245 un ar to
funkcionāli saistītām būvēm Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads,
atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā nekustamo īpašumu, Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, 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.
14.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6,
20.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.901 – 1 ar kadastra numuru 68019002545,
kas sastāv no dzīvokļa 50,2 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 5590/19405 no būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 68010050016001; 68010050016002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010050016.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta
pārdošanas cenu – EUR 2310,99 (divi tūkstoši trīs simti desmit euro un 99 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 13.novembra lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
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Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra
numuru 68019002545, kas sastāv no dzīvokļa 50,2 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5590/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050016001; 68010050016002 un
zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016, pārdošanas cenu EUR 2310,99 (divi tūkstoši
trīs simti desmit euro un 99 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, Ludzas novadā par
summu – EUR 2310,99 (divi tūkstoši trīs simti desmit euro un 99 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 2020.gada 26.marta
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.6, 20.§) 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.
15.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Sienāži”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 26.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0761, 0,3 ha platībā, kas atrodas
pēc adreses Ņukšu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6, 21.§).
Nekustamais īpašums – “Sienāži”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts
Ņukšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000603471 ar kadastra numuru
68800010761, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6880
001 0761uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 914,95 (deviņi simts četrpadsmit euro un 95
centu).
2020.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Sienāži”, Ņukšu
pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Sienāži”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68800010761, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6880 001 0761, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 914,95 (deviņi simti
četrpadsmit euro un 95 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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16.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Āboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2019.gada 26.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040276 0,06 ha platībā, kas atrodas
Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 18.§).
Nekustamais īpašums – “Aboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68500040276, kas sastāv no zemes vienības 0,073 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040276 ir reģistrēts Cirmas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000599102 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 2144,40 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit
četri euro un 40 centu).
2020.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Aboliņi”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komiteja un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Aboliņi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68500040276, kas sastāv no zemes vienības 0,073 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500040276, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 2144,40 (divi tūkstoši viens
simts četrdesmit četri euro un 40 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
17.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 23.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060277 2,0 ha platībā, kas atrodas
Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 41.§).
Nekustamais īpašums – “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68580060100, kas sastāv no zemes vienības 2,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060277 ir reģistrēts Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000600999
uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 3564,95 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit četri
euro un 95 centu).
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2020.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Laimas”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis
Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Laimas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68580060100 ir reģistrēts Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000600999, kas sastāv no zemes vienības 2,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060277, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 3564,95 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit
četri euro un 95 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Mudras”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 23.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460060092 1,8 ha platībā, kas atrodas
Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 42.§).
Nekustamais īpašums – “Mudras”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68460060092, kas sastāv no zemes vienības 1,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460060092 ir reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000602991 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 2934,95 (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
četri euro un 95 centu).
2020.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Mudras”, Briģu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis
Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Mudras”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460060092, reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000602991, kas sastāv no zemes vienības 1,78 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68460060092, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 2934,95 (divi tūkstoši deviņi simti
trīsdesmit četri euro un 95 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19.§
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Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Latgales iela 143, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldībai piederošais dzīvoklis Nr.4, Latgales ielā 143, Ludzā,
Ludzas novadā, neatbilst dzīvošanai.
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.4, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas
novadā reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.964- 4 ar kadastra numuru
68019002543, kas sastāv no dzīvokļa 17,5 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
1746/15877 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010050251001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010050251.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta nosacīto
cenu EUR 797,50 (septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 50 centu).
2020.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Latgales iela 143, Ludza,
Ludzas novads nodošanu atsavināšanai, izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”
un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19. novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Latgales ielā 143, Ludzā, ar kadastra
numuru 680190022543, kas sastāv no vienistabu nelabiekārtota dzīvokļa 17,5 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 1746/15877 no būves ar kadastra apzīmējumu
68010050251001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050251, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 797,50 (septiņi simti deviņdesmit septiņi euro un 50 centu) apmērā un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) Fr.Kempa iela 5A, Ludza,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
2020.gada 28.maijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0450, 238 m2 platībā, kas
atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 5A, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.9, 33.§).
Nekustamais īpašums – Fr.Kempa iela 5A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 00602534 ar kadastra numuru
68010060443, kas sastāv no zemes vienības 0,0238 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6801
006 0450 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
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Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas
komisija noteica objekta nosacīto cenu EUR 1141,95 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit
viens euro un 95 centu).
2020.gada 13.novembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) Fr.Kempa iela
5A, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.novembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Fr.Kempa iela 5A, Ludza, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68010060443, kas sastāv no zemes vienības 0,0238 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 006 0450, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 1141,95 (viens tūkstotis
viens simts četrdesmit viens euro un 95 centu)apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par adreses maiņu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>16.11.2020.
iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā reģ. 19.11.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/3181-S, par
adreses maiņu apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020457 un ar to
funkcionāli saistītām būvēm no “Zaķusala”, Romandova, Isnaudas pag., Ludzas nov. uz
adresi “Zači”, Romandova, Isnaudas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas
likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 28.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis
Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, īpašumā piederošai apbūvētai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020457 un ar to funkcionāli saistītai būvēm adresi no
“Zaķusala”, Romandova, Isnaudas pag., Ludzas nov. uz adresi: “Zači”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
22.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures,
karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 10.novembra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/220 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa
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starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/3196-S) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada oktobra mēnesī aprēķināto
summu EUR 703,94 apmērā t.sk. EUR 8.14 par apgaismošanu, EUR 428,08 par neizīrēto
dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 247,76 par apkuri, EUR 2,90 par karstā ūdens korekciju un
EUR 17,06 ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25. punktu un izvērtējot Ludzas
novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, atklāti balsojot: PAR –
10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par
Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu
apmaksu par 2020.gada oktobra mēnesi EUR 703,94 (septiņi simti trīs euro 94 centu)
apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu par 2020.gada oktobra mēnesi EUR 703,94 (septiņi simti trīs
euro 94 centu) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības
uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

23.§
Par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līguma
termiņa pagarinājumu
Ziņo: V.Maslovskis
2015.gada 23.novembrī Ludzas novada pašvaldība ar SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” noslēdza līgumu Nr.P-450/2015 “Par dzīvojamā un nedzīvojamā
fonda apsaimniekošanas un pārvaldīšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 3.punktu, izvērtējot
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pieredzi, darbības
profilu, tās rīcībā esošos finanšu un tehniskos resursus, personāla pieredzi, kvalifikāciju u.c.
kritērijus, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2015.gada 23.novembra līguma Nr.P-450/2015 “Par Ludzas novada
pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda pārvaldīšanu” termiņu līdz 2024.gada
23.novembrim.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu parakstīt
vienošanos par līguma termiņa pagarinājumu.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
24.§
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Par jaunizveidojamā Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.2037.gadam un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktam
vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija
un attīstības programma.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL)
4.panta otro daļu administratīvās teritorijas un to administratīvos centrus nosaka Saeima šā
likuma pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā
iedalījuma vienības”. Atbilstoši minētā pielikuma 25.punktam jaunveidojamā Ludzas
novada administratīvā teritorija ietver Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu
faktiskajās administratīvās teritorijās esošos pagastus un pilsētas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 631
“Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība”, Ludzas novada pašvaldībai sadarbībā ar Kārsavas,
Ciblas un Zilupes novadu pašvaldībām ir jāizstrādā jaunveidojamā Ludzas novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma.
Saskaņā ar ATAVL Pārejas noteikumu 9.punktu jaunveidojamā novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju
skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
Saskaņā
ar
Iedzīvotāju
reģistra
datiem
uz
01.07.2020.
(https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/) iedzīvotāju kopskaits
Ciblas novadā sastāda - 2536, Kārsavas novadā - 5524, Ludzas novadā - 12688, Zilupes
novadā - 2817.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošinās vadības un darba
grupas, kurās tiks iekļauti apvienojamo pašvaldību pārstāvji no Ludzas, Kārsavas, Ciblas un
Zilupes novadu pašvaldībām.
2020.gada 2.novembrī Ludzas novada pašvaldība ir nosūtījusi Ciblas, Kārsavas un
Zilupes novadu pašvaldībām vēstuli ar lūgumu pilnvarot darbam pašvaldības vienu pārstāvi
vadības grupā un līdz diviem pārstāvjiem darba grupā, lai nodrošinātu jaunveidojamā
Ludzas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.
Pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” Pārējās
noteikumu 9. punktu, “Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta pirmo daļu, 21. un
22.pantu, “Attīstības plānošanas sistēmas likuma” 6.panta ceturto daļu, 8. un 10.pantu,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 2.pantu, 3.1., 3.2.nodaļu un 66.pantu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Sadarbībā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām uzsākt Ludzas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam izstrādi (turpmāk –
Stratēģija), kurā tiek noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi,
attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
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2. Apstiprināt Ludzas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2037.gadam
izstrādes darba uzdevumu (1.pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma procesa
izpildes termiņus pēc Stratēģijas 1.redakcijas izstrādes.
3. Sadarbībā ar Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu pašvaldībām uzsākt Ludzas
novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi (turpmāk – Programma).
4. Apstiprināt Ludzas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba
uzdevumu (2.pielikums), kā arī aktualizēt darba uzdevuma procesa izpildes termiņus
pēc Programmas 1.redakcijas izstrādes.
5. Par atbildīgo darbinieku Stratēģijas un Programmas izstrādei noteikt Ludzas novada
pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju Ilonu Igovenu.
6. Apstiprināt Stratēģijas un Programmas izstrādes Vadības grupu šādā sastāvā:
6.1.
Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs;
6.2.
Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs;
6.3.
Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja;
6.4.
Oļegs Agafonovs, Zilupes novada domes priekšsēdētājs.
7. Apstiprināt Stratēģijas un Programmas izstrādes Darba grupu šādā sastāvā:
7.1.
Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos;
7.2.
Ilona Igovena, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāja;
7.3. Inese Kamzole, Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja;
7.4. Līga Mežule, Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja;
7.5. Sarmīte Gutāne, Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja;
7.6. Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja;
7.7. Jeļena Lapšova, Ludzas novada pašvaldības Teritorijas plānotāja;
7.8. Līga Kondrāte, Ludzas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centra
vadītāja;
7.9. Jānis Romancāns - Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības koordinators;
7.10. Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
7.11. Zinaīda Pavlova, Ciblas novada pašvaldības budžeta ekonomiste;
7.12. Inese Nagle, Kārsavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
7.13. Svetlana Sprukte, Kārsavas novada pašvaldības galvenā ekonomiste;
7.14. Vitālijs Vaļdens, Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
7.15. Jana Bondarenko, Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede.
8. Paziņojumu par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības
mājas lapā www.ludza.lv un laikrakstā “Ludzas Zeme”.
9. Lēmumu par Stratēģijas un Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas
reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

Sēdi slēdz plkst. 14.25.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs

V.Maslovskis
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Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 27.novembrī.
Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 27.novembrī.

I.Vonda

