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 29.oktobrī

Protokols Nr. 15

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne (sēdē piedalās no plkst. 14.15), Olga Petrova
Sēdē nepiedalās: Olita Baklāne – darbnespēja; Arturs Isakovičs – darbnespēja; Viesturs
Rancāns - pamatdards
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
Sēdes vadītājs E.Mekšs informē, ka domē ir saņemts Ludzas novada vēlēšanu
komisijas 2020.gada 9.oktobra sēdes protokols Nr.3, kurā noteikts, ka, balstoties uz
2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokola rezultātiem,
bijušās deputātes Svetlanas Rjutkinenas vietā domē uzaicināms stāties nākamais deputāts no
saraksta "LATGALES PARTIJA" – Jānis Ivulāns.
Ludzas novada domes priekšsēdētāja E.Mekša ziņojums pieņemts zināšanai.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs pasniedz Ludzas novada domes
deputātam Jānim Ivulānam deputāta apliecību.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 22 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 15 jautājumiem.
1. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā “Ludzas
novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”.
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2. Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam un adreses maiņu zemes
vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm.
3. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītai būvei.
4. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Ilzītes”, Istras pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
5. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Pirmie Zundagi”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
6. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
9. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
11. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu
atsavināšanai atcelšanu.
14. Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
15. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otrās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., un 37.punktu.
Darba kārtība:
1. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par zemes vienības atzīšanu kā zemes starpgabalu.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
7. Par adreses maiņu apbūvētai zemes vienībai.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
9. Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020 – II. kārta” izsludināšanu.
10. Par konkursa “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2020” nolikuma
apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
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13. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas
un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
14. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.
15. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
16. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
17. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
18. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
8800030187, 0,7988 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
19. Par nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads trešās
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu.
21. Par nodomu protokola parakstīšanu.
22. Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā.
23. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā “Ludzas
novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”.
24. Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam un adreses maiņu zemes
vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm.
25. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītai būvei.
26. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Ilzītes”, Istras pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
27. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Pirmie Zundagi”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
28. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
33. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu
atsavināšanai atcelšanu.
36. Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu.
37. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otrās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
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1.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
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 Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar īpašuma kadastra numuru 68800030627, kura
sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68800030187, īpašuma nosaukumu „Mazā
Tālava”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 2.punktu),
sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 24.09.2020.
iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā reģ. 24.09.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/2479-S, par
zemes vienības platībā 2,2 ha ar kadastra apzīmējumu 68580070034 atdalīšanu no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580070033 „Rudzgaiļi”, Isnaudas pag., Ludzas
nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580070034, „Ezera nākotne”,
Isnaudas pag., Ludzas nov., kā arī 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 Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā
2,2 ha ar kadastra apzīmējumu 68580070034 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68580070033 „Rudzgaiļi”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68580070034, piešķirt īpašuma nosaukumu „Ezera nākotne”,
Isnaudas pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 19.10.2020.
iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā reģ. 26.10.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/2867-S, par
zemes vienības platībā 3,9 ha ar kadastra apzīmējumu 68800020025 atdalīšanu no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800020024 „Pūpoli”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un
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jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā
atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68800020025, „Meža Pūpoli”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov., kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 20.punktu un Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 14.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 3,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800020025 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68800020024 „Pūpoli”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68800020025, piešķirt īpašuma nosaukumu „Meža Pūpoli”, Ņukšu
pag., Ludzas nov..
3.§
Par zemes vienības atzīšanu kā zemes starpgabalu
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada domes 2019.gada 24.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums (protokols
Nr.1, 7.§) „Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda” pielikuma 606.punkts, ar kuru tika
nolemts, ka zemes vienība 0,7988 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030187 Ņukšu
pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas pirmā panta 11.punkts b)apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals - publiskai
personai piederošs zemesgabals, kura platība: lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības
saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas
plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Sakarā ar to, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800030187 “Mazā
Tālava”, Ņukšu pag., Ludzas nov. nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai
(ceļam), ir nepieciešams atzīt zemes vienību kā zemes starpgabalu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas
atsavināšanas likums” pirmās nodaļas pirmā panta 11.punkta b)apakšpunktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Atzīt zemes vienību 0,7988 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030187 “Mazā
Tālava”. Ņukšu pag., Ludzas nov. kā zemes starpgabalu.

4.§
Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
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Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 2.punktu),
sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TROVENT”, reģistrācijas numurs
40103965785, 2020.gada 22.septembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
2020.gada 23.septembrī ar Nr.3.1.1.5/2020/2470-S, tika konstatēts, ka sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “TROVENT” lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68460070169 no nekustamā īpašuma “Mantinieki” ar kadastra numuru 6846 007 0232,
Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu “Mantulauki”.
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 21.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma
“Mantinieki” ar kadastra numuru 6846 007 0232, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienību 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070169.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070169
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mantulauki”, Briģu pagasts, Ludzas
novads.
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada
26.oktobra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 26.oktobrī ar
Nr.3.1.1.5/2020/2865-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds>, lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68600030205 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Eglaine” ar
kadastra numuru 6860 004 0013, Istras pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Bērzlejas”.
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”, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no nekustamā īpašuma “Eglaine”
ar kadastra numuru 6860 004 0013, Istras pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 4,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600030205.
2. Atdalītajai zemes vienībai 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600030205
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Bērzlejas”, Istras pagasts, Ludzas
novads.

5.§

7
Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot Valsts valodas centra 2020.gada 7.oktobra vēstuli Nr.1-16.1/189 “Par
oficiālo vietvārdu un adrešu rakstības formas precizēšanu, kā arī adrešu maiņu”, kas
reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 7.oktobrī ar Nr.3.1.1.8/2020/2627-S, tika
konstatēts, ka nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6846 007 0199 nosaukums “Elikom”
neatbilst latviešu valodas normām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 „Vietvārdu
informācijas noteikumi” 3.punktu, 5.2.apakšpunktu, 6.2.apakšpunktu, 16.punktu, 17.punktu,
18.3.apakšpunktu,
21.punktu,
24.1.apakšpunktu,
26.punktu,
28.2.apakšpunktu,
32.2.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 007 0199, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460070199, nosaukumu no “Elikom” uz
„Elikomi”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

6.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0121, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 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 21.oktobra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 001 0121, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68460010121, nosaukumu „Akrami”, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
7.§
Par adreses maiņu apbūvētai zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
1.
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Izskatot Valsts valodas centra 2020.gada 7.oktobra vēstuli Nr.1-16.1/189 “Par
oficiālo vietvārdu un adrešu rakstības formas precizēšanu, kā arī adrešu maiņu”, kas
reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 7.oktobrī ar Nr.3.1.1.8/2020/2627-S, tika
konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460070199 ir reģistrēta
adrese “Elikom”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. un adresācijas objekta nosaukums
“Elikom” neatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.3.apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi”
3.punktu, 5.2.apakšpunktu, 6.2.apakšpunktu, 16.punktu, 17.punktu, 18.3.apakšpunktu,
21.punktu, 24.1.apakšpunktu, 26.punktu, 28.2.apakšpunktu, 32.2.apakšpunktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460070199 adresi no
„Elikom”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov. (klasifikatora kods 103616652) uz „Elikomi”,
Brigi, Briģu pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot Valsts valodas centra 2020.gada 7.oktobra vēstuli Nr.1-16.1/189 “Par
oficiālo vietvārdu un adrešu rakstības formas precizēšanu, kā arī adrešu maiņu”, kas
reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 7.oktobrī ar Nr.3.1.1.8/2020/2627-S, tika
konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460010121 ir reģistrēta
adrese “Akram”, Jučova, Briģu pag., Ludzas nov. un adresācijas objekta nosaukums
“Akram” neatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 8.3.apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi”
3.punktu, 5.2.apakšpunktu, 6.2.apakšpunktu, 16.punktu, 17.punktu, 18.3.apakšpunktu,
21.punktu, 24.1.apakšpunktu, 26.punktu, 28.2.apakšpunktu, 32.2.apakšpunktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Mainīt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460010121 adresi no
„Akram”, Jučova, Briģu pag., Ludzas nov. (klasifikatora kods 103615884) uz „Akrami”,
Jučova, Briģu pag., Ludzas nov..
8.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome izskatīja 2020.gada 20.oktobrī saņemto sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa
iela 16A, Ludza, Ludzas nov., iesniegumu (reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2814-S) ar lūgumu
apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ar kadastra numuru
68010020167 Tālavijas iela 73, Ludza, Ludzas nov..
Izvērtējot sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda, sertifikāts Nr. AA000000054
(derīgs līdz 2020.gada 6.decembrim) izstrādāto un, elektroniski parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustāmā īpašuma ar kadastra
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numuru 68010020167 sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010020167,
tika konstatēts, ka zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada Būvvaldes
2020.gada 23.jūlija nosacījumus projekta izstrādei (reģ. Nr.3.5.3/2020/81-N).
Projekta mērķis ir sadalīt nekustāmo īpašumu ar kadastra numuru 68010020167
Tālavijas iela 73, Ludza, Ludzas nov. sastāvā esošo zemes vienību ar kadadastra
apzīmējumu 68010020167 divās daļās, veidojot atsevišķas zemes vienības, katram
adresācijas objektam lai no jaunveidojamām zemes vienībām izveidotu divus atsevišķus
nekustamos īpašumus.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātājiem.
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2020-19-10 23:26:25 EEST.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.1.apakšpunktu,
28.2.apakpunktu un 47.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 10.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda, sertifikāts Nr.
AA000000054, izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68010020167 sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010020167 sadalei
saskaņā ar tā grafisko pielikumu.
2. Jaunizveidotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai Nr.1 platībā 0,0941 ha ar
kadastra apzīmējumu 68010020320 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar
klasifikācijas kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) un saglabāt spēkā esošo
adresi Tālavijas iela 73, Ludza, Ludzas nov..
3. Jaunizveidotajai apbūvei paredzētai zemes vienībai Nr.2 platībā 0,0713 ha ar
kadastra apzīmējumu 68010020321 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
klasifikācijas kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) un piešķirt adresi Tālavijas
iela 71A, Ludza, Ludzas nov..
4. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Projektēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu to izraisošo
objektu atrašanās vietas (pēc ierosinātāja pieprasījuma) un platības var tikt precizētas,
veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas normatīvajos aktos noteiktā
apjomā, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Austrumu mērnieks” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai.
8. Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
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9.§
Par konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020 - II. kārta” izsludināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada
21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2020 – II. kārta” nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei divu nedēļu laikā ievietot informāciju par
konkursu pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv.

10.§
Par konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2020” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Lai apzinātu un godinātu Ludzas novada uzņēmējus un amatniekus, kas aktīvi un
godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, kā arī
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2020” nolikumu
saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Ilona Igovena, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja;
Boriss Varlamovs, Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības
konsultants;
Jānis Romancāns, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas uzņēmējdarbības koordinators:
Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam
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11.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 06.10.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2603-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu koncerta “Ar lirisku noskaņu” organizēšanai
EUR 50.00 apmērā. Pasākums notika š.g. 15.oktobrī Ludzas Tautas namā. Finansējums
paredzēts kafijas pauzei un ziediem.
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
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 50.00 apmērā koncerta “Ar lirisku noskaņu” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Kira” iesniegumu, kas pašvaldībā
saņemts 21.10.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2826-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu muzikāla pasākuma jauniešiem “Imants – pirmoreiz Ludzā” organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums plānots š.g. 7.novembrī BJC. Finansējums paredzēts
autoratlīdzībai.
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
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors
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Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Kira” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
muzikāla pasākuma jauniešiem “Imants – pirmoreiz Ludzā” organizēšanai.
2. Biedrībai “Kira” 10 dienas pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada
pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 21.10.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2831-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Polijas valsts neatkarības gadadienai veltīta
pasākuma organizēšanai EUR 150.00 apmērā. Pasākums plānots š.g. 16.novembrī Ludzas
tautas nama mazajā zālē. Finansējums paredzēts dāvanām, suvenīriem, ziediem un kafijas
pauzei.
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
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča),
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā Polijas valsts neatkarības gadadienai veltīta pasākuma organizēšanai.
2. Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai 10 dienas 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.

12.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs

__

Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9.punktu), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.
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1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 12.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 12.10.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/2693-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: Kuļņeva ielā
47, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 001 0056, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 612,94 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
–
1419,84 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Kuļņeva ielā 47, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 15.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/128-N), ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 306,47 EUR apmērā Tatjanai Kaškarei
piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 47, 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
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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 ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 12.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 12.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2690-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Lauku šķērsielā 7, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0159,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 995,98
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 Lauku šķērsielā 7,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 15.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/127-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns,
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Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 497,99 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Lauku šķērsielā 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 pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 16.10.2020. reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2781-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
Tālavijas ielā 128b, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0024, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1059,98 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) izmaksu segšanai viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā
EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) pieslēgšanai
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> ir iesniedzis Ludzas novada būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 100% apmērā
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dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 128b, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, (Ludzas novada būvvaldes 21.10.2020. atzinumu Nr.
3.5.16/2020/134-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1059,98 EUR apmērā
Jānim Viškeram piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 128b, 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.
4.
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.3.1.1.8/2020/2806-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 132a, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0005, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1133,21 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;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.5. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
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kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) pieslēgšanai
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir vientuļais pensionārs.
<Vārds Uzvārds> ir vientuļā pensionāre (dati pārbaudīti sistēmā JUPIS).
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 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 ēkas Tālavijas ielā 132a, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ludzas novada būvvaldes 21.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/135-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1133,21 EUR
apmērā <Vārds Uzvārds>, <personas kods> piederošajam nekustamajam īpašumam
Tālavijas ielā 132a, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 16.10.2020. un reģistrēti ar Nr. 3.1.1.8/2020/2779-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma Pureņu ielā
4, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 006 0309, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1988,44 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
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kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā ēkas Pureņu ielā 4, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 22.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/138-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR apmērā
Jāzepam Jurčenko piederošajam nekustamajam īpašumam Pureņu 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 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> 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.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>,, 19.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 20.10.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/2817-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Tālavijas
ielā 66, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0122, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
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pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 839,05 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1879,24 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.2. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) pieslēgšanai
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē dzīvo 1.pakāpes radinieks, kas ir
persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns invalīds, kurš nekustamajā
īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds>, iesniedzis Ludzas novada būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.2. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 100% apmērā
dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 66, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 23.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/140-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 839,05 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>,
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 66, 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 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
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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>, 01.09.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 16.10.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/2780-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Lielā Ezerkrasta ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 005 0108,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 495,81 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 315,69 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā ēkas Lielā Ezerkrasta iela 9, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 22.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/139-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 157,85 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 247,91 EUR apmērā Iļjam Fiļimonovam
piederošajam nekustamajam īpašumam Lielā Ezerkrasta ielā 9, Ludzā.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic 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 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.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 28.07.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē reģistrēts 31.07.2020. ar Nr.3.5.3/2020/129-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: Latgales ielā
102, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 004 0132, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1542,60 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds>, iesniedzis Ludzas novada būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Latgales ielā 102, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 28.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/143-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
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Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR apmērā
<Vārds Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 102, 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 Vadimam Isājevam 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.
9.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 15.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 15.10.2020. reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2748-S) ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma:
Tālavijas ielā 145, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0215, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1917,95 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 2790,90 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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Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> ir iesniedzis Ludzas novada būvvaldei
atbilstošus dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 7. punkta 7.1. apakšpunktu, 10.
punkta 10.1., 10.2., 10.3. 10.4., 10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde
izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 100% apmērā
dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 145, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, (Ludzas novada būvvaldes 23.10.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/141-N), atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 1200,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 1000,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 145, 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.
13.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 15.oktobra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/204 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 16.10.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/2770-S) ar
lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada septembra mēnesī
aprēķināto summu EUR 365,18 apmērā t.sk. EUR 3,76 par apgaismošanu, EUR 337,41 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 19,41 par karstā ūdens cirkulācijas un EUR 4,60
ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
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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, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par
Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
par 2020.gada septembra mēnesi EUR 365,18 (trīs simti sešdesmit pieci euro 18 centi)
apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu par 2020.gada septembra mēnesi EUR 365,18 (trīs simti sešdesmit pieci
euro 18 centi) 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.
14.§
Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 4.panta
pirmā daļa nosaka, ka jautājumu par sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju veidošanu
izlemj pašvaldība, ņemot vērā tās administratīvajā teritorijā dzīvojošo sociāli
maznodrošināto (trūcīgo) un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) pieprasījumu, kā arī
pašvaldības iespējas. Sociālā dzīvokļa un sociālās dzīvojamās mājas statusu nosaka vai atceļ
attiecīgās pašvaldības dome, pieņemot par to lēmumu, savukārt trešā daļas 1.punkts nosaka,
ka sociālā dzīvokļa statusu var noteikt neizīrētiem pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām
mājām” 4.panta pirmo daļu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Nr.8, Parku ielā 40, Ludzā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
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Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2020.gada 13.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.7,
Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds Uzvārds> atsavināšanas
ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
15.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā,
Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Blaumaņa ielā 11 – 7, 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.

16.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
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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 9.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.57,
Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, <Vārds Uzvārds> atsavināšanas
ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
15.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.57, 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 – 57, 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.

17.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2020.gada 13.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.18,
Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka <Vārds Uzvārds>, ģimenes locekles,
<Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu
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publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada
15.oktobra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, Latgales ielā 19A, Ludzā,
Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 19A – 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.

18.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
68800030187, 0,7988 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 21.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts SIA
“KVESTORS” iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību (ar
kadastra apzīmējumu 68800030187) 0,7988 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.apakšpunktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz
kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu,
kas pieguļ šai zemei.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 15.oktobra lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 68800030187, 0,7988 ha platībā, pēc
adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
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Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu
68800030187, 0,7988 ha platībā, pēc adreses Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68800030187 reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.§
Par nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 23.jūlijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
– “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.12,
31.§).
2020.gada 6.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma – “Pagasta ēka”, Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010167, kas sastāv no būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 68600010167001 (dzīvojamā ēka); 68600010167002 un zemes
vienības 0,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010167, otrā izsole. Izsolei
nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 1.punkts
nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē atsavināšanu var rīkot trešo
izsoli ar augšupejošu soli, pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no
nosacītās cenas. Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli un
samazināt izsoles sākumcenu EUR 1922,52 par 60%.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2020.gada 15.oktobra lēmumu „Par nekustamā
īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads otrās izsoles rezultātu,
protokola un trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 6.oktobra nekustamā īpašuma, “Pagasta ēka”, Vecslabada,
Istras pagasts, Ludzas novads otrās izsoles protokolu Nr.2 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - “Pagasta ēka”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010167, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68600010167001 (dzīvojamā ēka); 68600010167002 un zemes vienības
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0,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010167, trešās izsoles sākumcenu EUR 769,01 (septiņi simti sešdesmit deviņi euro un 01 centu) apmērā un izsoles
noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20.§
Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
trešās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu un lēmuma par nodošanu
atsavināšanai atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 30.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads otrās izsoles rezultātu,
protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.8,
16.§).
Nekustamais īpašums – ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts
Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000397843 ar kadastra numuru
68780050295.
2020.gada 6.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts,
Ludzas novadā ar kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050416 trešā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 3. punkts
nosaka, ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
2020.gada 15.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
trešās izsoles rezultātu, protokola un ceturtās izsoles noteikumu, un sākumcenas
apstiprināšanu”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta
trešās daļas 3.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2020.gada 21.oktobra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 6.oktobra nekustamā īpašuma ”Skola”, Nirza, Nirzas
pagasts, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050416 trešās izsoles protokolu Nr.3, izsoles rezultātus un atzīt
izsoli par nesekmīgu.
2. Atcelt 2019.gada 25.jūlija Ludzas novada domes lēmumu „Par nekustamā īpašuma
“Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.12,
8.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

21.§
Par nodomu protokola parakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldībā reģ. Nr.90000017453, juridiskā adrese: Raiņa iela 16,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701 (turpmāk – Ludzas novada pašvaldība) saņemts <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2020.gada 14.oktobra iesniegums
(Ludzas novada pašvaldībā saņemts 14.10.2020. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/2738-S).
Savā iesniegumā <Vārds Uzvārds> lūdz noslēgt ar viņu nodomu protokolu par
nākotnē iespējamu zemes nomas līguma noslēgšanu attiecībā uz zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0412 Peldu ielā 21, Ludzā, daļu 150 kv.m platībā. Nodomu protokols
iesniedzējam ir nepieciešams, lai varētu piedalīties līdzfinansējuma projektu konkursos. Uz
nomātā zemes gabala <Vārds Uzvārds> plāno izvietot konteinera tipa vasaras kafejnīcu ar
terasi un aktīvās atpūtas inventāra nomas punktu.
Izvērtējot minēto <Vārds Uzvārds>, Ludzas novada pašvaldība konstatēja:
1. Nekustamais īpašums zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0412,
pašreizējā adrese: Peldu iela 21, Ludza, Ludzas novads, reģistrēts Rēzeknes tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000071871.
Īpašnieks – Ludzas novada pašvaldība. Kopējā zemes gabala platība sastāda 20604 kv.m.
2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0412 Peldu ielā 21, Ludzā,
lietošanas veids - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citu rekreācijas nozīmes objektu
teritorija.
Lai veicinātu iedzīvotāju aktīvo atpūtu un izklaides iespējas pie Mazā Ludzas ezera,
aktīvās atpūtas inventāra nomas punkta un vasaras kafejnīcas ar terasi izvietošana ir
atbalstāma.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām ir jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un sports, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020. gada 21.oktobra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Parakstīt nodomu protokolu ar <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, par nodomu nākotnē iznomāt zemes gabala daļu 150 kv.m platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0412 Peldu ielā 21, Ludzā.
2. Noteikt, ka zemes nomas tiesības <Vārds Uzvārds> iegūs saskaņā ar 19.06.2018.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
3. Lēmumu nosūtīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
22.§
Par ceļu uzturēšanu ziemas periodā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu 2020.gada 23.oktobra kopīgās ārkārtas sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Lai nodrošinātu operatīvo transportlīdzekļu - neatliekamās medicīniskās
palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību,
Ludzas novada administratīvajā teritorijā iespēju robežās nodrošināt ceļu tīrīšanu no sniega
2020./2021.gada ziemas sezonā līdz mājām, kur ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki
ir pieteikuši šo pakalpojumu.
2. Nodrošinot minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, kā finansējumu avotu izmantot
pamatbudžeta naudas līdzekļus.
3. Šī lēmuma 1.punktā minētie darbi tiek veikti, ievērojot nosacījumu, ka pašvaldības
ceļu un ielu tīrīšana ir prioritāra.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija lēmumā
“Ludzas novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana”
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija sēdes lēmumu “Ludzas
novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (protokols Nr.10, 9.§) no pašvaldības
deputātiem tika ievēlētas Ludzas novada domes pastāvīgās komitejas, t.sk. Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā tika ievēlēta
deputāte Svetlana Rjutkinena.
2020.gada 31.augustā Ludzas novada deputāte Svetlana Rjutkinena iesniedza
personisku rakstveida iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 31.08.2020.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2020/2277-S) par savu deputāta pilnvaru nolikšanu
pirms termiņa.
Ludzas novada domes 2020.gada 24.septembra sēdē tika pieņemts lēmums „Par
Ludzas novada domes deputātes S.Rjutkinenas deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”
(protokols Nr.14, 12.§).
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta pirmā daļa
nosaka: “Ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ zaudējis vai
nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta,
no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.”.
Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Kārtība, kādā nosakāms deputāta
kandidāts bijušā deputāta vietā” (apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada
6.marta protokola lēmumu Nr.6) 2.punkts nosaka: “Vēlēšanu komisija deputāta kandidātu
nosaka pēc vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokola. Bijušā deputāta vietā no tā paša
deputātu kandidātu saraksta uzaicināms stāties nākamais kandidāts, kurš ieguvis lielāko
balsu skaitu.”.
Saskaņā ar Ludzas novada Vēlēšanu komisijas 2020.gada 9.oktobra lēmumu „Par
Ludzas novada deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta Svetlanas
Rjutkinenas vietā, izvirzīšanu” (sēdes protokols Nr.3, 1.punkts), bijušā Ludzas novada
deputāta Svetlanas Rjutkinenas vietā ir uzaicināms stāties „LATGALES PARTIJA”
deputāta kandidāts Jānis Ivulāns.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 50.pantu un 55.pantu, Ludzas novada domes
27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums” 5.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2017.gada 15.jūnija sēdes lēmumā “Ludzas novada
domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana” (protokols Nr.10, 9.§) šādus grozījumus:
1. Izslēgt no Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas sastāva Svetlanu Rjutkinenu.
2. Ievēlēt Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas sastāvā deputātu Jāni Ivulānu.
24.§
Par īpašuma nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam un adreses maiņu zemes
vienībai un ar to funkcionāli saistītām būvēm
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar īpašuma kadastra numuru 68500070017, kura
sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68500070017, īpašuma nosaukumu no
„Karpušonki”, Cirmas pag., Ludzas nov. uz īpašuma nosaukumu „Veldzes”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
2. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošai apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500070017 un ar to
funkcionāli saistītām būvēm (dzīvojamā māja un divas saimniecības ēkas) adresi no
„Karpušonki”, Karpušonki, Cirmas pag., Ludzas nov. uz adresi „Veldzes”, Karpušonki,
Cirmas pag., Ludzas nov..
25.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītai būvei
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 27.10.2020.
iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā reģ. 27.10.2020. ar Nr.3.1.1.5/2020/2888-S, par
adreses piešķiršanu apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020392 un ar to
funkcionāli saistītai būvei (dzīvojamā māja) “Priedītes”, Isnaudas pag., Ludzas nov., saskaņā
ar Ludzas rajona padomes būvvaldes 2009.gada 4.marta būvatļauju Nr.2 dzīvojamās mājas
celtniecībai 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” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, īpašumā piederošai apbūvētai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020392 un ar to funkcionāli saistītai būvei
(dzīvojamā māja) adresi: “Priedītes”, Isnaudas pag., Ludzas nov..

26.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Ilzītes”,
Istras pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Ilzītes”, Istras pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 20.§).
2020.gada 20.oktobrī izsole netika rīkota saskaņā ar Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja
norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar
šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2020.gada 22.septembrī Ludzas novada pašvaldībā SIA “ISTRA MEŽS” kā
starpgabala pierobežnieks iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
(pašvaldībā reģistrēts 22.09.2020. ar Nr. 2.2.9.4/2020/2463-S), uz nekustamo īpašumu –
“Ilzītes”, Istras pagasts, Ludzas novads reģistrēts Istras pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000599575 ar kadastra numuru 68600060092, kas sastāv no zemes vienības 4,22 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060092 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
SIA “ISTRA MEŽS” ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 5034,95 (pieci tūkstoši
trīsdesmit četri euro un 95 centu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija 2020.gada 23.oktobrī pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Ilzītes”, Istras pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “ISTRA MEŽS”, reģistrācijas numurs
40003595629, par nekustamā īpašuma, “Ilzītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68600060092, kas sastāv no zemes vienības 4,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68600060092 iegūšanu īpašumā par nosacīto cenu EUR 5034,95 (pieci tūkstoši trīsdesmit
četri euro un 95 centu).
2. Juridiskajai nodaļai saskaņā ar lēmuma 1.punktu septiņu dienu laikā pēc rezultāta
apstiprināšanas sagatavot pirkuma līgumu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
27.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Pirmie Zundagi”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo: E.Mekšs
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2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Pirmie Zundagi”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 19.§).
2020.gada 21.oktobrī izsole netika rīkota saskaņā ar Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja
norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar
šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2020.gada 22.septembrī Ludzas novada pašvaldībā <Vārds Uzvārds> kā starpgabala
pierobežnieks iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (pašvaldībā
reģistrēts 22.09.2020. ar Nr. 2.2.9.4/2020/2462-S), uz nekustamo īpašumu – “Pirmie
Zundagi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68580090145, kas sastāv no
zemes vienības (starpgabals) 2,25 ha platībā (t.sk. mežaudze 0,44 ha) ar kadastra
apzīmējumu 68580090145.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 3434,40 (trīs tūkstoši
četri simti trīsdesmit četri euro un 40 centu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija 2020.gada 23.oktobrī pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Pirmie Zundagi”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, atklāti balsojot: PAR – 11
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis
Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds Uzvārds> par nekustamā īpašuma, “Pirmie
Zundagi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68580090145, kas sastāv no
zemes vienības (starpgabals) 2,25 ha platībā (t.sk. mežaudze 0,44 ha) ar kadastra
apzīmējumu 68580090145 iegūšanu īpašumā par nosacīto cenu
EUR 3434,40
(trīs tūkstoši četri simti trīsdesmit četri euro un 40 centu).
2. Juridiskajai nodaļai saskaņā ar lēmuma 1.punktu septiņu dienu laikā pēc rezultāta
apstiprināšanas sagatavot pirkuma līgumu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

28.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Kāksīši”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 25.§).
2020.gada 20.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, “Kāksīši, Briģu pagasts,
Ludzas novads reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599372 ar
kadastra numuru 68460100053, kas sastāv no zemes vienības 3,66 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460100053, izsole, kurā piedalījās trīs pretendenti, augstāko cenu piedāvāja
SIA “Meža Investīcijas”, reģistrācijas numurs 40103627278. Pretendents nosolīja
EUR 5234,95 (pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro 95 centi) un ir ieguvis tiesības
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
SIA “Meža Investīcijas” ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 5234,95 (pieci
tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro 95 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 20.oktobra
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Kāksīši”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460100053, kas sastāv no zemes vienības 3,66 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460100053, 2020.gada 20.oktobra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
nosolīts par EUR 5234,95 (pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro 95 centi). Par izsoles
uzvarētāju atzīt SIA “Meža Investīcijas”, reģistrācijas numurs 40103627278, adrese: Paula
Lejiņa iela 3 -62, Rīga.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Laimeslejas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 26.§).
2020.gada 21.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, “Laimeslejas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598366 ar
kadastra numuru 68460100037, kas sastāv no zemes vienības 3,28 ha platībā (t.sk.
mežaudze 0,43 ha) ar kadastra apzīmējumu 68460100132, izsole, kurā piedalījās trīs
pretendenti, augstāko cenu piedāvāja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents
nosolīja EUR 5485,20 (pieci tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro 20 centi) un ir
ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 5485,20 (pieci tūkstoši
četri simti astoņdesmit pieci euro 20 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
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Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 21.oktobra
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Laimeslejas”, Briģu pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68460100037, kas sastāv no zemes vienības 3,28 ha platībā (t.sk.
mežaudze 0,43 ha) ar kadastra apzīmējumu 68460100132, 2020.gada 21.oktobra izsoles
rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 5485,20 (pieci tūkstoši četri simti
astoņdesmit pieci euro 20 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, <deklarētā adrese>,.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Bērzusala”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 22.§).
2020.gada 21.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, “Bērzusala”, Briģu pagasts,
Ludzas novads reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598436 ar
kadastra numuru 68460010191, kas sastāv no zemes vienības 4,30 ha platībā (t.sk.
mežaudze 0,22 ha) ar kadastra apzīmējumu 68460010191, izsole, kurā piedalījās divi
pretendenti, augstāko cenu piedāvāja Z/S “Akmeņlauki”, reģistrācijas numurs 46801003902.
Pretendents nosolīja EUR 8355,20 (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro 20 centi)
un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Z/S “Akmeņlauki” ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 8355,20 (astoņi tūkstoši
trīs simti piecdesmit pieci euro 20 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 21.oktobra
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Bērzusala”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460010191, kas sastāv no zemes vienības 4,30 ha platībā (t.sk.
mežaudze 0,22 ha) ar kadastra apzīmējumu 68460010191, 2020.gada 21.oktobra izsoles
rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 8355,20 (astoņi tūkstoši trīs simti
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piecdesmit pieci euro 20 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt Z/S “Akmeņlauki”, reģistrācijas
numurs 46801003902, adrese: Sļadzeva, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Purvmalas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 24.§).
2020.gada 20.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, “Purvmalas”, Briģu pagasts,
Ludzas novads reģistrēts Briģu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599373 ar
kadastra numuru 68460100062, kas sastāv no zemes vienības 0,53 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460100062, izsole, kurā piedalījās viens pretendents, fiziska persona
Vladimirs Uļjanovskis, personas kods 180490-12818. Pretendents nosolīja augstāko cenu
EUR 1284,95 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri euro 95 centi) un ir ieguvis
tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> samaksājis visu pirkuma maksu EUR 1284,95 (viens tūkstotis divi
simti astoņdesmit četri euro 95 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 20.oktobra
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Purvmalas”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460100062, kas sastāv no zemes vienības 0,53 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68460100062, 2020.gada 20.oktobra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums
nosolīts par EUR 1284,95 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri euro 95 centi). Par
izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
32.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads otrās izsoles
rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.13, 27.§).
2020.gada 22.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads, trešā izsole, kurā piedalījās trīs pretendenti. Augstāko cenu
piedāvāja fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
Pretendente nosolīja augstāko cenu EUR 1309,28 (viens tūkstotis trīs simti deviņi euro 28
centi) un ir ieguvusi tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.1, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Veronika Onukrāne ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 1309,28 (viens
tūkstotis trīs simti deviņi euro 28 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.oktobra
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.1, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68019002529, kas sastāv no dzīvokļa 33,90 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 3705/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010040049001; 68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049,
2020.gada 22.oktobra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 1309,28
(viens tūkstotis trīs simti deviņi euro 28 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas
aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
trešās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.augustā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas novads otrās izsoles
rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.13, 28.§).
2020.gada 22.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela
30, Ludza, Ludzas novads, trešā izsole, kurā piedalījās trīs pretendenti. Augstāko cenu
piedāvāja fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendente nosolīja
augstāko cenu EUR 857,92 (astoņi simti piecdesmit septiņi euro 92 centi) un ir ieguvusi
tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas
novads.
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds Uzvārds> samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 857,92 (astoņi simti
piecdesmit septiņi euro 92 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2020.gada 22.oktobra
organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.2, Baznīcas iela 30, Ludza, Ludzas
novads novadā ar kadastra numuru 68019002532, kas sastāv no dzīvokļa 32,10 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 3236/13664 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010040049001; 68010040049002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010040049,
2020.gada 22.oktobra izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 857,92
(astoņi simti piecdesmit septiņi euro 92 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds
Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

34.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības “Krogs”, ‘Briģu pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 23.§).
Nekustamais īpašums – “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Briģu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599545 ar kadastra numuru 68460020151,
kas sastāv no zemes vienības 1,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460020151 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda
2020.gada 21.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma - “Krogs”, Briģu pagasts,
Ludzas novads, pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir
atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts
nosaka, ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka nesamazināt izsoles sākumcenu EUR 3475,95 (trīs
tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro un 95 centi).
2020.gada 23.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
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apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
10.pantu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 21.oktobra nekustamā īpašuma, “Krogs”, Briģu pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68460020151, kas sastāv no zemes vienības 1,53 ha
platībā (t.sk. mežaudze 1,53 ha) ar kadastra apzīmējumu 68460020151 pirmās izsoles
protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Krogs”, Briģu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68460020151, kas sastāv no zemes vienības 1,53 ha platībā (t.sk.
mežaudze 1,53 ha) ar kadastra apzīmējumu 68460020151, otrās izsoles sākumcenu EUR 3475,95 (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci euro un 95 centi) apmērā un
izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

35.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana
un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 25.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030437 2,30 ha platībā, kas atrodas Ņukšu
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 33.§).
Nekustamais īpašums – “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads reģistrēts Ņukšu
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000598428 ar kadastra numuru 68800030004,
kas sastāv no zemes vienības 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030437 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
2020.gada 27.augustā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā
īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 21.§)
2020.gada 20.oktobrī tika rīkota nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”,
Ņukšu pagasts, Ludzas novads pirmā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz ar
to izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3.punkts
nosaka, ka izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. Komisija, izvērtējot situāciju, ierosina apstiprināt
pirmās izsoles protokolu Nr.1, atzīt izsoli par nenotikušu un atcelt lēmumu par nodošanu
atsavināšanai.
2020.gada 23.oktobrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Krūmiņi”, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu
atsavināšanai atcelšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
32. panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 20.oktobra nekustamā īpašuma, “Krūmiņi”, Ņukšu
pagasts, Ludzas novads reģistrēts Ņukšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000598428 ar kadastra numuru 68800030004, kas sastāv no zemes vienības 2,25 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu 68800030437 pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli
par nenotikušu.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800030437 2,30 ha platībā, kas atrodas
Ņukšu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 33.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

36.§
Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Bibliotēku likuma 21.panta otro daļu, kas nosaka, ka Bibliotēkas
lietošanas noteikumus izstrādā, ievērojot Bibliotēku likumu, citus likumus un normatīvos
aktus. Tos apstiprina bibliotēkas dibinātājs. Atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Jānis Ivulāns, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumus saskaņā ar
pielikumu.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 16.aprīļa
Ludzas pilsētas domes sēdes lēmuma “Par Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas lietošanas
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, 20.§) 1.punktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Plkst. 14.15 ierodas domes deputāte Eleonora Obrumāne.
E.Mekšs piedāvā izskatīšanai sagatavotos lēmuma “Par Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai“ divus lēmuma projektus.
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ludzas novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otro redakciju (TIAN 2.0 - 1.variants).
2. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ludzas novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otro redakciju (TIAN 2.0 - 2.variants).
TIAN varianti ar atšķirīgiem azartspēļu risinājumiem
TIAN_2.0_A1.docx - Smiltenes variants
10.8. Ludzas novadā aizliegts ierīkot jaunas un paplašināt esošās azartspēļu organizēšanas
vietas.
TIAN_2.0_A2.docx - Daugavpils variants
10. Visā pašvaldības teritorijā aizliegts:
10.8. izveidot azartspēļu organizēšanas vietas - spēļu zāles, izņemot gadījumus, kad spēļu
zāli plānots atvērt trīs, četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās, kuru numuru skaits nav mazāks
par 15, veicot konkrētas azartspēļu organizēšanas vietas būvniecības ieceres publisko
apspriešanu;
10.9. izveidot azartspēļu organizēšanas vietas – kazino, izņemot gadījumus, kad kazino
plānots atvērt četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās vai trīs zvaigžņu viesnīcās, kuru numuru
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skaits nav mazāks par 15, veicot konkrētas azartspēļu organizēšanas vietas būvniecības
ieceres publisko apspriešanu.
Alīna Gendele deputātus aicina balsot ar lēmuma projekta 2.variantu.
Aivars Meikšāns aicina atbalstīt lēmuma projekta 2.variantu.
Lolita Greitāne aicina balsot par lēmuma projekta 2.variantu.
Uzklausot domes deputātu viedokļus par lēmuma projekta variantiem, sēdes vadītājs
E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projekta 1.variantu.
Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ludzas novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otro redakciju (TIAN 2.0 - 1.variants).
Atklāti balsojot: PAR – 7 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – 5 (Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne); ATTURAS – nav.
Sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projekta 2.variantu.
Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ludzas novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otro redakciju (TIAN 2.0 - 2.variants).
Atklāti balsojot: PAR – 5 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Eleonora Obrumāne); PRET – nav; ATTURAS – 7 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova).

37.§
Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otrās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele, A.Meikšāns, L.Greitāne
Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam grozījumu pirmā redakcija
publiskajai apspriešanai tika nodota ar Ludzas novada domes 26.03.2020. lēmumu
(protokols Nr. 6, 44.§) “Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
grozījumu otrās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam grozījumu pirmās redakcijas
publiskā apspriešana notika no 17.06.2020. līdz 15.07.2020..
Ludzas novada dome 2020.gada 23.jūlijā pieņēma lēmumu (prot. Nr.12, 24.§) “Par
Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas
pilnveidošanu”.
SIA “Reģionālie projekti” (reģ. Nr.40003404474) veica Ludzas novada teritorijas
plānojuma grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un
publiskās apspriešanas rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes darba grupas lēmumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15.panta
pirmās daļas 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu,
23.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. un 90.punktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgas komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 23.oktobra kopīgās ārkārtas sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Olga Petrova); PRET – 5 (Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne); ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ludzas novada
teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam grozījumu otro redakciju (TIAN 2.0 - 1.variants).
2. Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājam organizēt
teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas publisko apspriešanu, nosakot publiskās
apspriešanas termiņu četras nedēļas, un nodrošināt sabiedrībai iespēju iepazīties ar Ludzas
novada teritorijas plānojuma grozījumu otrās redakcijas materiāliem.
3. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā
internetā ievietot paziņojumu par Ludzas novada teritorijas plānojuma grozījumu otrās
redakcijas publisko apspriešanu un sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Sēdi slēdz plkst. 14.30.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 29.oktobrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 29.oktobrī

I.Vonda

1. pielikums
2020.gada 29.oktobra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.15, 13.§

Saraksts
par Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismošanas un apsaimniekošanas maksas aprēķinu
2020.gada septembris
Nr.
p.k.

1.
2.
3.

Adrese

Tirgus iela 34 dz.6
Tālavijas ielā 54 dz.2
Baznīcas iela 30 dz.1

Platīb
a m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana
EUR

27.71
35.45

1
2
2

14.11
17.14
19.86

37.05

Apgaismojums
EUR

0.40
0.59

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
03.02.2020.
18.04.2019.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Latgales ielā 143 dz.4
Tālavijas iela 27 dz.1
Stacijas iela 73 dz.3
Baznīcas iela 30 dz.2
Stacijas iela 88 dz.4
Latgales iela 240 dz.5

17.46
36.51
56.78
32.36
40.80
39.73

1
2
2
2
2
2

9.76
20.60
27.79
17.35
24.60
6.83

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stacijas iela 57 dz.37
Kr.Barona iela 44 dz.4
Latgales iela 238A dz.6
Biržas iela 4 dz.9
Parku iela 40 dz.8
Stacijas iela 22 dz.1
Dagdas iela 4A dz.21
Kopā:

57.90
52.13
25.14
38.97
41.33
39.59
27.20

3
3
1
1
1
1
1

41.55
26.36
16.99
27.94
27.90
20.56
18.07
337.41

03.02.2020.
10.10.2019.
14.10.2019.
24.10.2019.
12.05.2020.
30.07.2020.08.09.2020.
30.07.2020.
01.08.2020.
14.08.2020.
14.08.2020.
19.08.2020.
01.09.2020.
03.09.2020.

0.40
0.59
0.31
0.12
0.28
0.17
0.46
0.27
0.17
3.76

par apkuri un ūdens patēriņa starpību
2020.gada septembris
Nr.
p.k.

1.
2.

Adrese

Stacijas iela 57 dz.37
Biržas iela 4 dz.9
Kopā:

Karstā
ūdens
cirkulācijas
izdevumi
EUR
9.24
10.17
19.41

Ūdens
patēriņa
starpība

4.60
4.60

Brīvs
no-līdz

31.07.2020.
14.08.2020.

