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 28.decembrī

Protokols Nr. 20

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, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās: Olita Baklāne – darbnespēja; Arturs Isakovičs – darbnespēja; Igors
Lapšovs – darba pienākumu dēļ; Valdis Maslovskis - personīgu iemeslu dēļ; Jevgenija
Kušča – darba pienākumu dēļ
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Anastasija Ņukša, finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 32 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 4 jautājumiem.
1. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
2. Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem.
3. Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu.
4. Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra noteikumos
„Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”.
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Atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība
papildināta ar 33., 34., 35., un 36.punktu.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu būvēm.
2. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
3. Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās
zemes platības noteikšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par zemes platības precizēšanu.
6. Par adreses dzēšanu.
7. Par adrešu apstiprināšanu dzīvokļu telpu grupām.
8. Par debitoru parādu norakstīšanu.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
11. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā
ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai Rekašova ielā 33, Ludzā,
Ludzas novads.
13. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
14. Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu sakarā ar Covid-19 izplatību.
15. Par Ludzas novada bāriņtiesas locekles Valentīnas Hiščenko atbrīvošanu no
amata.
16. Par Ludzas novada bāriņtiesas locekles Lilitas Rudzinskas atbrīvošanu no
amata.
17. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumā
„Par Ludzas novada bāriņtiesas locekļu skaita noteikšanu un nolikuma apstiprināšanu”
(protokols Nr.13, 8.§).
18. Par amatu savienošanas atļauju.
19. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.16„Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem”” apstiprināšanu.
20. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
21. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novadā”” apstiprināšanu.
22. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Par pabalstu krīzes
situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu.
23. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Ludzas
novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu.
24. Par Ludzas novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.12
„Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” precizēšanu.
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25. Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā.
26. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un
apstādījumu uzturēšanu un apsaimniekošanu.
27. Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
29. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580040033, “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
30. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 006
0050, 1,2 ha platībā, c. Stankeviči, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā nodošanu.
atsavināšanai.
31. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 004
0451, 0,58 ha platībā, Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
32. Par jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādi.
33. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
34. Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem.
35. Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu.
36. Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra noteikumos
„Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”.
1.§
Par adreses piešķiršanu būvēm
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 26.11.2020.
elektronisko iesniegumu, Ludzas novada pašvaldībā reģ. 26.11.2020. ar
Nr.3.1.1.5/2020/3248-S, par adreses piešķiršanu būvēm (vasaras māja, saimniecības ēka un
pirts) “Ezerkrasts”, Dzerkaļi, Cirmas pag., Ludzas nov., saskaņā ar būvju tehnisko
būvprojektu, kurš Ludzas novada būvvaldē akceptēts 2017.gada 13.septembrī 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, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 12.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, piederošām būvēm (vasaras māja,
saimniecības ēka un pirts) adresi: “Ezerkrasts”, Dzerkaļi, Cirmas pag., Ludzas nov., kuras
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500030007.
2.§
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Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: E.Mekšs
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par Ludzas novada
pašvaldībai valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68800010245 un ar to
funkcionāli saistītām būvēm atsavināšanu, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,632 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 un ar to funkcionāli saistītās būves no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800010246 “Kociņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 68800010245 un trīs būves, „Jaunkociņi”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov., saglabājot spēkā esošo adresi Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pag., Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
14.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453,
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800010246 “Kociņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov.,
zemes vienību 0,632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 un ar to funkcionāli
saistītās trīs būves.
2. Atdalītai zemes vienība 0,632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245
un ar to funkcionāli saistītām trim būvēm izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma
nosaukumu „Jaunkociņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
3. Zemes vienībai 0,632 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245 un ar to
funkcionāli saistītām trim būvēm saglabāt spēkā esošo adresi Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu
pag., Ludzas nov..
3.§
Par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam
piekrītošās zemes platības noteikšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Salnavas pagasta zemnieku saimniecības „Kolnasāta”, reģistrācijas numurs
42401019672, juridiskā adrese Blaumaņa ielā 9 dz.9, Ludza, Ludzas nov., 2020.gada
25.novembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 25.novembrī
ar Nr.3.1.1.5/2020/3215-S, tika konstatēts, ka Salnavas pagasta zemnieku saimniecības
„Kolnasāta” lūdz piešķirt nomā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231
Stacijas ielā 45, Ludza, Ludzas nov. daļu 277 kv.m platībā un noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienības daļai.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums” 9.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes
vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas
mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai
izmantošanai nosaka: vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā
zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu.

5
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu un 16.punktu visām Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes
vienību daļām nosaka lietošanas mērķi. Lietošanas mērķi reģistrē informācijas sistēmā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punkts nosaka, ka zemes vienības daļai noteiktajiem
lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai
noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi
vienlaikus maina arī zemes vienībai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi”
23.1.2.apakšpunktu, lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā,
nepieciešams valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas
nekustamā īpašuma mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi”
23.1.1.apakšpunktu, lai zemes vienības daļu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā
iesniegumam pievieno grafisko pielikumu – zemes robežu plāna kopiju vai citu grafisko
materiālu, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās
uzmērīšanas dokumentus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma kadastra likums”
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu, 16.punktu un 7.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objektu reģistrācijas un kadastra aktualizācijas noteikumi” 23.1.1.apakšpunktu un
23.1.2.apakšpunktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un
47.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45,
Ludza, Ludzas nov. izveidojamai zemes vienības daļai 277 kv.m platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu 0801 (komercdarbības objektu apbūve), saskaņā ar izgatavoto
zemes vienības daļas grafisko pielikumu.
2. Noteikt paliekošajai zemes vienības daļai 3204 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68010060231 Stacijas ielā 45, Ludza, Ludzas nov. nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi ar kodu 0901 (zinātnes un izglītības iestāžu apbūve).

4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs

1.
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Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701,
Ludzas
novada
pašvaldībā
2020.gada
14.decembrī
reģistrēto
iesniegumu
Nr.3.1.1.8/2020/3433-S ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Isnaudas pagasta
nekustamā īpašuma “Purvaine” (īpašuma kadastra numurs 68580030057) sastāvā ietilpstošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580030057, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds,
sertifikāts Nr. AA0054, derīgs līdz 06.12.2025..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2020-14-12 10:57:20 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68580030057 platībā 17,0 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo
zemes vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un
nodrošināt piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada būvvaldes
2020.gada 10.jūnija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2020/43-N).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2
apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakspunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Purvaine”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (īpašuma kadastra numurs
68580030057) sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580030057
sadalei divās zemes vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības
projekta lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 7,3 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68580030185 saglabāt spēkā esošo adresi “Purvaine”, Andži, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 9,7 ha un
ar kadastra apzīmējumu 68580030186 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un piešķirt jaunam
nekustamam īpašumam nosaukumu “Meža Purvaine”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt
precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
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8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, juridiskā adrese Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas nov., LV-5701,
Ludzas
novada
pašvaldībā
2020.gada
14.decembrī
reģistrēto
iesniegumu
Nr.3.1.1.8/2020/3442-S ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu Isnaudas pagasta
nekustamā īpašuma “Kondrati” (īpašuma kadastra numurs 68580020304) sastāvā ietilpstošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580020304, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādājis sertificēts zemes ierīkotājs Aivars Strazds,
sertifikāts Nr. AA0054, derīgs līdz 06.12.2025..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un
satur laika zīmogu: 2020-14-12 12:12:39 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68580020304 platībā 28,8 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo
zemes vienību robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un
nodrošināt piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada būvvaldes
2020.gada 14.maija nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2020/41-N).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un
zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.
punktu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2
apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakspunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 29.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamā īpašuma “Kondrati”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (īpašuma kadastra numurs
68580020304) sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580020304
sadalei divās zemes vienībās, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši zemes ierīcības
projekta lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Apbūvētai zemes vienībai Nr.1 ar projektēto platību 20,5 ha un ar kadastra
apzīmējumu 68580020743 saglabāt spēkā esošo adresi “Kondrati”, Rauzi, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., kā arī noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu ar kodu 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Jaunizveidotajai neapbūvētai zemes vienībai Nr.2 ar projektēto platību 8,3 ha un ar
kadas tra apzīmējumu 68580020744 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība un piešķirt jaunam
nekustamam īpašumam nosaukumu “Jaunie Kondrati”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
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5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem. Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta
Rēzeknes reģionālajai nodaļai kac.rezekne@vzd.gov.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma
189.pantā noteiktajam.
5.§
Par zemes platības precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu mērnieks”, reģistrācijas
numurs 42403037206, sertificēta mērnieka Imanta Rudoviča (sertifikāta Nr.AB0128)
izgatavoto Ludzas novadā, Briģu pagastā zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu
projektus mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460050072, tika konstatēts,
ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība - 4,13 ha pārsniedz pieļaujamo platības
nesaisti ar juridiskajos dokumentos noteikto zemes platību – 3,0 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras
apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā
noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu un ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460050072
“Avotiņš”, Bļaideļi, Briģu pag., Ludzas nov. platību - 4,13 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:2000.

6.§
Par adreses dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Valsts zemes dienesta 2020.gada 10.decembra elektronisko vēstuli, tika
konstatēts, ka Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68460040049 reģistrēta adrese “Valsts meži”, Fedorki, Briģu pag., Ludzas
nov., LV-5707 (adreses klasifikatora kods – 105923951).
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Pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2020.gada 26.novembra izziņu par būves
neesību Nr. BIS – BV – 23.1 – 2020 – 2330, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā 2020.gada 27.novembrī tika dzēsti ieraksti par būvi ar kadastra
apzīmējumu 68460040049001 (dzīvojamā māja).
Uz šo brīdi Kadastra informācijas sistēmā adrese – “Valsts meži”, Fedorki, Briģu
pag., Ludzas nov., LV-5707 (adreses klasifikatora kods – 105923951) piesaistīta zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 68460040049, kura nav adresācijas objekts.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam,
izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem
lēmumu par adreses likvidēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 30.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Valsts meži”, Fedorki, Briģu
pag., Ludzas nov., LV-5707, adreses klasifikatora kods - 105923951.
7.§
Par adrešu apstiprināšanu dzīvokļu telpu grupām
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8. un 2.10. apakšpunktu, 9., 32. un 36 punktu
un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt adreses sekojošām dzīvokļu telpu grupām:
1.1. ”Dainas”-1, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001001,
1.2. ”Dainas”-2, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001002,
1.3. ”Dainas”-3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001003,
1.4. ”Dainas”-4, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001004,
1.5. ”Dainas”-5, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001005,
1.6. ”Dainas”-6, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001006,
1.7. ”Dainas”-7, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001007,
1.8. ”Dainas”-8, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001008,
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1.9. ”Dainas”-9, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001009,
1.10. ”Dainas”-10, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001010,
1.11. ”Dainas”-11, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001011,
1.12. ”Dainas”-12, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001012,
1.13. ”Dainas”-13, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001013,
1.14. ”Dainas”-14, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001014,
1.15. ”Dainas”-15, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001015,
1.16. ”Dainas”-16, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001016,
1.17. ”Dainas”-17, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001017,
1.18. ”Dainas”-18, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 ar kadastra apzīmējumu
68860010569001018.
8.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu "Prasības, kuru piedziņa
saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies
parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no
uzskaites un atzīst pārējos izdevumus", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu kopsumma
EUR 383.73 norakstot no pašvaldības bilances 2020.gada izmaksās, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par atskurbināšanas pakalpojumiem kopsummā
EUR 483,24 norakstot no pašvaldības bilances 2020.gada izmaksās, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par zemes nomu fiziskām un juridiskām personām
kopsummā EUR 405,96 norakstot no pašvaldības bilances 2020.gada izmaksās, saskaņā ar
3.pielikumu.
9.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums)
16.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības pieprasīt
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pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu
segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Likuma 251.panta 2.punktā noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitītās nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksas dzēš pašvaldības, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts
no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā
maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu
kārtējo vai nokavēto maksājumu segšanai.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
16.panta pirmās daļas 10.punktu, 251.panta 2.punktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas EUR 30,79 apmērā pašvaldības
budžetā:
Personas
Pārmaksas apmērs (EUR)
Uzvārds
Vārds
par zemi
par ēkām
<Uzvārds>
<Vārds>
0,03
<Uzvārds>
<Vārds>
0,01
<Uzvārds>
<Vārds>
0,81
<Uzvārds>
<Vārds>
0,06
<Uzvārds>
<Vārds>
0,78
<Uzvārds>
<Vārds>
0,02
<Uzvārds>
<Vārds>
21,30
<Uzvārds>
<Vārds>
1,25
<Uzvārds>
<Vārds>
0,01
<Uzvārds>
<Vārds>
0,40
1,62
<Uzvārds>
<Vārds>
4,50
Kopā
29,15
1,64
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par
lēmuma izpildi.

10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums)
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - fiziskajai personai - viņa nāves
gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās
soda naudas, nokavējuma naudas.
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Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē
savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 135,66 apmērā:
Personas
uzvārds

vārds

Uzvārds
Vārds
Uzvārds
Vārds
Uzvārds
Vārds
Uzvārds
Vārds
Uzvārds
Vārds
Kopā

Par zemi
nokavējuma
pamatparāds
nauda

1,78
1,95
3,50
7,23

0,72
0,19
0,91

Par ēkām
nokavējuma
pamatparāds
nauda

12,22
7,06
42,20
28,00
0,85
90,33

4,88
0,70
23,81
7,80
37,19

Pavisam

19,60
9,90
66,01
35,80
4,35
135,66

2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā
publicēt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par
lēmuma izpildi.
2.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums)
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma
nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - šā Likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā
gadījumā (līdz EUR 15,00), ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav
pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē
savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 2,38 apmērā:
Personas
Par zemi
Pavisam
uzvārds
vārds
pamatparāds
nokavējuma
nauda
Uzvārds
Vārds
0,26
0,13
0,39
Uzvārds
Vārds
0,09
0,04
0,13
Uzvārds
Vārds
1,15
0,46
1,61
Uzvārds
Vārds
0,18
0,07
0,25
Kopā
1,68
0,70
2,38
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā
publicēt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par
lēmuma izpildi.

3.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums)
25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi, kā arī
nokavējuma nauda un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra:
1) 13.02.2019. lēmumu par SIA „Statusa Aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003913984,
izslēgšanu no komercreģistra (publicēts 15.02.2019. oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, oficiālās publikācijas Nr.: 2019/33.KRL19 (Nr. p. k. 679));
2) 15.01.2020. lēmumu par SIA „ETSA”, reģistrācijas Nr. 40003594534, izslēgšanu no
komercreģistra (publicēts 20.01.2020. oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,
oficiālās publikācijas Nr.: 2020/13.KRL11);
3) 20.07.2020. lēmumu par SIA „OVVE-BALT”, reģistrācijas Nr. 42403015707,
izslēgšanu no komercreģistra (publicēts 24.07.2020. oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, oficiālās publikācijas Nr.: 2020/141.KRL1)
ir secināms, ka juridiskām personām nodokļu parādi ir dzēšami Likuma 25.panta pirmās
daļas 7.punkta un Likuma 25.panta trešās daļas kārtībā.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē
savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saist ītos
apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 3568,13 apmērā:
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Par zemi
Par ēkām
nokavējuma
nokavējuma Pavisam
pamatparāds
pamatparāds
nauda
nauda
SIA
„Statusa
12,52
1,04
13,56
Aģentūra”
SIA „ETSA”
2149,72
1394,58
3544,30
SIA
„OVVE0,51
0,16
7,31
2,29
10,27
BALT”
Kopā
13,03
1,20
2157,03
1396,87
3568,13
Juridiska
persona

2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā
publicēt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par
lēmuma izpildi.
4.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantā noteikts, ka prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz
no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos.
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa
nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju
par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra
noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.pantu, Latvijas
Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25panta ceturto daļu, kā arī Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu EUR 1052,17
apmērā pašvaldības budžetā saskaņā ar pielikumu, t.sk.:
pamatparāds par zemi EUR 684,32;
pamatparāda palielinājums EUR 1,22;
nokavējuma nauda EUR 366,63.
2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā
publicēt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par
lēmuma izpildi.
11.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures
karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2020.gada 15.decembra sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/235 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/3451-S) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada novembra mēnesī
aprēķināto summu EUR 793,66 apmērā t.sk. EUR 9,94 par apgaismošanu, EUR 415,54 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 361,83 par apkuri, EUR 0,97 par karstā ūdens
korekciju un EUR 5,38 ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25. punktu un izvērtējot Ludzas
novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas,
apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par
2020.gada novembra mēnesi EUR 793,66 (septiņi simti deviņdesmit trīs euro 66 centu)
apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens korekcijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu par 2020.gada novembra mēnesi EUR 793,66 (septiņi simti
deviņdesmit trīs euro 66 centu) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu
saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

12.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai
Rekašova ielā 33, Ludzā, Ludzas novads
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 16.decembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas
Rekašova ielā 33, Ludzā pārvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas
numurs 42403015020, juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2020/3492-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
Ludzā, Rekašova ielā 33 ugunsgrēka seku likvidācijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.4.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu ārkārtas situācijas novēršanai dome var pieņemt atsevišķu lēmumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu.
2020.gada 16.decembra komisijas sēdē pamatojoties uz 2020.gada 20.oktobra
VUGD LRB Ludzas daļas komandiera Aktu par ugunsgrēku Nr.20-42604 daudzdzīvokļu
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mājā Rekašova ielā 33, Ludzā, Ludzas novads, sakarā ar ugunsgrēku, kura rezultātā izdega
(pašvaldības) dzīvoklis Nr.4, izsists blakus dzīvoklim logs, bojāta elektroinstalācija, kāpņu
telpa.
Izskatīja darbu tāmi ugunsgrēka seku likvidācijai Rekašova ielā 33, Ludzā par
kopējo summu EUR 5262,53 ar PVN un saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada
domes saistošo noteikumu Nr.19 17.4.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu
100% apmērā, tas ir EUR 5262,53 ar PVN apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam
pievienotos dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, Saskaņā ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 7.punkta 17.4.apakšpunktu ārkārtas situācijas novēršanai dome
var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt daudzdzīvokļu mājas Rekašova ielā 33, Ludzā, pašvaldības
līdzfinansējumu 100% ugunsgrēka seku likvidācijai EUR 5262,53 ar PVN apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs

__

Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (lēmuma projekts
papildināts ar 5.punktu), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
grozījumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 09.11.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 09.11.2020. ar Nr. 3.1.1.8/2020/3074-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma: A. Upīša
ielā 14, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 004 0395, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 812,96 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
- 1912,04 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
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4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Civillikuma 206. un 210. pantu laulātais nav 1. pakāpes
radinieks, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā <Vārds Uzvārds>
nevar tikt piešķirts.
<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 A. Upīša ielā 14, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 03.12.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/170-N), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, LV-5701
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00
EUR un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā Ņinai Artjukovičai
piederošajam nekustamajam īpašumam A. Upīša ielā 14, 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> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
-
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2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 16.11.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 16.11.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/3155-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma: Krāslavas šķērsielā 9,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 007 0017, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 564,36 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
- 902,22 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> 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 Krāslavas šķērsielā 9, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 11.12.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/173-N), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 451,11 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 282,18 EUR apmērā Karīnai Boļšakovai
piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas šķērsielā 9, 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
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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> 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>, 27.10.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 27.10.2020. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2020/2894-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003 0152,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 1096,33 EUR un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 2144,39 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopībai, bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne
vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Latgales ielā 3,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 02.12.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/169-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
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Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā Ivanam Maļiņņikovam
piederošajam nekustamajam īpašumam Latgales ielā 3, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība
ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 27.11.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 27.11.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/3272-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamā īpašuma: Kārsavas ielā 18,
Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 002 0041, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 452,43 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 dzīvojam ās
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.,
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10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas Kārsavas iela 18, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 14.12.2020. atzinumu
Nr.3.5.16/2020/174-N), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 226,22 EUR apmērā
Ernai Seņkovai piederošajam nekustamajam īpašumam Kārsavas ielā 18, Ludzā.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 14.05.2019. lēmums „Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr. 8, 7.§).
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
4. 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.
5. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 08.12.2020. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 08.12.2020. ar Nr.3.1.1.8/2020/3395-S) ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā Regīnai Patumsei piederošā nekustamā īpašuma: P. Miglinīka
ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs: 6801 006 0196, pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 378,11 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
- 627,52 EUR Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo
noteikumu Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;

22
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> Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5.,
10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentei 50% apmērā ēkas P. Miglinīka ielā 42, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 21.12.2020. atzinumu
Nr. 3.5.16/2020/179-N), atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 313,76 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 189,06 EUR apmērā <Vārds Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam P. Miglinīka ielā 42, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita
līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
-

14.§
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Par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu sakarā ar Covid-19 izplatību
Ziņo: E.Mekšs
Ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma
Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.apakšpunktu, sakarā ar to, ka, ievērojot
Covid-19 ierobežošanai noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības
pasākumus, izglītības jomā ir noteikts daļēji attālinātais un attālinātais apmācības process,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. 2020.gada decembra mēnesī un 2020./2021. mācību gada 2.semestrī (janvārismaijs) atcelt vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības
programmās Ludzas Mūzikas pamatskolā un J.Soikāna Ludzas mākslas skolā.
2. Ludzas Mūzikas pamatskolas un J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktoriem
informēt vecākus un izglītojamos par vecāku līdzfinansējuma atcelšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas locekles Valentīnas Hiščenko atbrīvošanu no amata

Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Ludzas novada bāriņtiesas locekles <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
2020.gada 2.decembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 03.12.2020.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.2.8/846), kurā V.Hiščenko lūdz atbrīvot no Ludzas
novada bāriņtiesas locekļa amata pēc pašas vēlēšanās no 2020.gada 30.decembra.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par Valentīnas Hiščenko atbrīvošanu no
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata, konstatēja, ka:
1) ar 2019.gada 1.septembri <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, tika ievēlēta par
Ludzas novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2024.gada 31.augustam,
pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu „Par Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu” (protokols
Nr.13, 9.§);
2) Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka: “Bāriņtiesas
priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata:
1) pēc viņa vēlēšanās;”;
3) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka “Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: [..]
26) ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus;”.
Pamatojoties uz <Vārds Uzvārds> Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 12.panta
pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Atbrīvot <Vārds Uzvārds>, <personas kods> no Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amata ar 2020.gada 30.decembri (pēdējā darba diena).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas locekles Lilitas Rudzinskas atbrīvošanu no amata
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot Ludzas novada bāriņtiesas locekles <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
2020.gada 2.decembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 03.12.2020.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.2.8/847), kurā <Vārds Uzvārds> lūdz atbrīvot no
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata pēc pašas vēlēšanās no 2020.gada 30.decembra.
Ludzas novada dome, izskatot jautājumu par Lilitas Rudzinskas atbrīvošanu no
Ludzas novada bāriņtiesas locekļa amata, konstatēja, ka:
1) ar 2019.gada 1.septembri <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, tika ievēlēta par
Ludzas novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2024.gada 31.augustam,
pamatojoties uz Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu „Par Ludzas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu ievēlēšanu” (protokols
Nr.13, 9.§);
2) Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka: “Bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata: 1) pēc viņa
vēlēšanās;”;
3) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: [..] 26)
ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus;”.
Pamatojoties uz <Vārds Uzvārds> Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un
12.panta pirmās daļas 1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
26.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, no Ludzas novada bāriņtiesas
locekļa amata ar 2020.gada 30.decembri (pēdējā darba diena).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumā
“Par Ludzas novada bāriņtiesas locekļu skaita noteikšanu un nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr. 13, 8.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu; ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
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17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 2019.gada 29.augusta Ludzas novada domes lēmuma “Par Ludzas novada
bāriņtiesas locekļu skaita noteikšanu un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 8.§).
1.punktu šādā rekcijā:
“1. Noteikt, ka ar 2021.gada 1.janvāri Ludzas novada bāriņtiesas sastāvā ir 8
(astoņas) vēlētas amatpersonas: bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieks un 6 (seši) bāriņtiesas locekļi”.
2. Šis lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.
18.§
Par amatu savienošanas atļauju
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā saņemts <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, 2020.gada
10.decembra iesniegums (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 10.12.2020., reģistrēts ar
reģistrācijas Nr.3.1.2.8/856) ar lūgumu atļaut savienot Ludzas novada Sporta skolas amatu
ar sporta sacensību tiesneses amatu no 2021.gada 1.janvāra.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas
novada dome konstatēja:
<Vārds Uzvārds>, pamatojoties uz Ludzas novada domes 2010.gada 25.novembra
lēmumu „Par Ludzas novada Sporta skolas direktora iecelšanu amatā” (protokols Nr.31,
1.§), tika iecelta Ludzas novada Sporta skolas direktora amatā.
Ludzas novada Sporta skolas nolikuma (apstiprināts jaunā redakcijā ar Ludzas
novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 30.§)) 1.punkts nosaka, ka
Ludzas novada Sporta skola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes, profesionālās
pilnveides sporta izglītības programmas, interešu izglītības sporta programmas.
E.Fjodorova ir valsts amatpersona, jo likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkts nosaka “Valsts amatpersonas ir: [..]
publiskas personas iestādes vadītājs un viņa vietnieks;”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta pirmā
daļa nosaka “Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā
komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šajā likumā vai citā
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta
ceturtā daļa nosaka: “Valsts amatpersonai, kurai šā likuma 7. pantā noteikti speciālie amatu
savienošanas ierobežojumi, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar:
1) amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu, Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem
līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, ja tas neapdraud normatīvajos
aktos šai valsts amatpersonai vai institūcijai, kurā tā nodarbināta, noteikto patstāvību;
2) pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, arī veicot šo darbu
kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
3) saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai kā saimnieciskās darbības
veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šīs darbības ietvaros
tiek gūti ienākumi tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku
tūrisma vai prakses ārsta profesionālās darbības;
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4) saimniecisko darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo
nekustamo īpašumu, kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli";
5) tāda pilnvarojuma izpildi, uz kura pamata šī amatpersona rīkojas sava radinieka vārdā,
ja tas nerada interešu konfliktu;
6) amatu Valsts prezidenta izveidotā komisijā, padomē vai Ordeņu kapitulā, ja tas nerada
interešu konfliktu;
7) dienestu Zemessardzē, ja likumā nav noteikts citādi.”.
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā
daļa nosaka: “Pašvaldības domes priekšsēdētājs, republikas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks, pašvaldības izpilddirektors un viņa vietnieks, publiskas personas iestādes vadītājs
un viņa vietnieks, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs un viņa vietnieks, Saeimas
Administrācijas ģenerālsekretārs, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājs novada
pašvaldībā, publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kā arī šā likuma 1. panta
8. punkta "c" apakšpunktā minētās kapitālsabiedrības valdes loceklis papildus šā
likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju
apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas
vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā:
a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas
kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu
šajā kapitālsabiedrībā,
b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija,
starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).”.
Līdz ar to <Vārds Uzvārds> kā valsts amatpersona, papildus likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta ceturtajā daļā noteiktajam, var
savienot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu ar citu amatu publiskas personas
institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai
koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai
apstiprinājusi amatā.
<Vārds Uzvārds> Ludzas novada Sporta skolas direktora amatā apstiprināja Ludzas
novada dome, līdz ar to Ludzas novada dome ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt atļauju
savienot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu ar sporta sacensību tiesneses amatu.
Izvērtējot Ludzas novada Sporta skolas direktora amata pienākumus vienlaikus ar
sporta sacensību tiesneses amata pienākumiem, Ludzas novada dome konstatē, ka amatu
savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām
ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu veikšanai.
Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
vispārīgajam regulējumam, amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu
un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās
institūcijas doto atļauju savienot amatus, <Vārds Uzvārds> ir pienākums jebkurā brīdī
izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja,
pildot Ludzas novada Sporta skolas direktora amatu un sporta sacensību tiesneses amatu,
pastāv iespēja, ka <Vārds Uzvārds> var nonākt interešu konflikta situācijā.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 7.panta ceturto daļu, 8.¹ panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu, Administratīvā procesa likuma 2., 7., 11., 67., 70.pantu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
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jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut <Vārds Uzvārds>, <personas kods> savienot Ludzas novada Sporta skolas
direktora amatu ar sporta sacensību tiesneses amatu no 2021.gada 1.janvāra.
2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un
189.panta pirmo daļu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē,
LV-4601.
19.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem
un aizgādņiem”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.16 „Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada
26.septembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”” publicēšanu
laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

20.§
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Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.17 „Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos
Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumi Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Ludzas novadā”” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

21.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 18 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.18 „Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12
„Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un Reģionālās attīstības ministrijai.
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2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Ludzas novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas
novadā”” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

22.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 „Par pabalstu krīzes situācijā
sakarā ar Covid-19 izplatību” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un
ceturto daļu, Pārejas noteikumu 37.panta 1 daļu un ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19 „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību”.
2. Atbilstoši likuma „Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 24.panta
otrajā daļā noteiktajam izdot saistošos noteikumus Nr.19 „Par pabalstu krīzes situācijā
sakarā ar Covid-19 izplatību ”, kuri stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei:
3.1. organizēt saistošo noteikumu Nr.19 „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
4. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

23.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Ludzas novada
domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6.panta sesto daļu, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās
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un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījums Ludzas
novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības
līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.20
„Grozījums Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījums Ludzas novada domes
2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru
nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai””
publicēšanu laikrakstā „Ludzas Zeme” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

24.§
Par Ludzas novada domes 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.12
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 2020.gada
22.oktobra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr.1-18/9417 “Par
saistošajiem noteikumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt šādus precizējumus Ludzas novada domes 2020.gada 24.septembra saistošajos
noteikumos Nr.12 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā”:
1.1. Svītrot 2., 3., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20.punktu.
1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Par vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpšanu- piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu līdz septiņām naudas soda vienībām”.
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1.3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Par sabiedrisko publisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.) – piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.”.
1.4. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu
apstādījumu dīķos, strūklakās, upēs un citās publiskajās ūdenstilpēs, kur tas nav paredzēts–
piemēro naudas sodu līdz piecām naudas soda vienībām.”
1.5. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
“19. Par transportlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko apkopi publiskā vietā –
piemēro naudas sodu līdz piecdesmit septiņām naudas soda vienībām.”
1.6. Precizēt saistošo noteikumu numerāciju.
1.7. Noslēguma jautājumā izslēgt vārdus un skaitļus “Ludzas novada domes 2019.gada
29.novembra saistošie noteikumi Nr.19 “Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” un
2020.gada 25.jūnija Ludzas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Ludzas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi””.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt precizētos 2020.gada 24.septembra
saistošajos noteikumos Nr.12 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ludzas novadā” elektroniskā
veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
25.§
Par mantisko ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” pamatkapitālā
Ziņo: E.Mekšs; A.Gendele
A.Gendele jautā kāda būs lēmuma ietekme uz komunālo pakalpojumu tarifu.
Deputātiem netika sniegta informācija par aprēķiniem. Ja būtu sniegta informāciju,
nebūtu diskusiju.
E.Mekšs atgādina par 2016.gada 22.novembrī parakstīto Sadarbības līgumu ERAF
līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas,
Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanai”.
Līguma 3.1.8.apakšpunkts nosaka “pēc Līguma 3.1.6.apakšpunktā norādīto objektu
pieņemšanas ekspluatācijā ieguldīt objektus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja
pamatkapitālā, par to vērtību palielinot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pamatkapitāl u”.
Norāda, ka pamatkapitāla palielināšana ir obligāts CFLA nosacījums.
Revidents atzinumā norāda, ka arguments, ka palielinot ieguldījumu, var celties
komunālo pakalpojumu tarifs, un, ka nekad nav saņemti aizrādījumi no revidentiem, ka
pašvaldība šajā situācijā, kad pakalpojumu sniedz uzņēmums, bet trases ir pašvaldības bilancē,
rīkojas nepareizi – nav pamats nepieņemt šo lēmumu. Tieši otrādi, nepieciešams sakārtot visu
atbilstoši likumdošanai.
Atgādina, ka tarifus apstiprina Regulators. Pastāvīgo komiteju sēdē deputāti tika
informēti par aprēķiniem (ietekme uz tarifu, palielinās)
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-

siltums 0,37 EUR /MWh
kanalizācija 0,0268 EUR;
ūdensvads 0,009 EUR.

E.Mekšs atgādina par deputātu atbildību un aicina balsot par lēmuma projektu.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka: “Pašvaldībām ir
šādas autonomās funkcijas: 1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds;”.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” ir Ludzas
novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada
pašvaldībai.
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošina iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus – ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu
apsaimniekošana.
Pamatojoties uz 2016.gada 23.augusta Līgumu par siltumenerģijas ražošanas
pakalpojuma iegādi SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” veic siltumenerģijas piegādi Ludzas pilsētas
(izņemot Ludzas pilsētas Lauktehnikas rajonu) centralizētās siltumapgādes sistēmas
lietotājiem apkures un karstā ūdens patēriņa vajadzībām.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu “Par līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu Ludzas pilsētas administratīvajā
teritorijā” (protokols Nr.11, 39.§) un Ludzas novada domes 2016.gada 25.augusta sēdes
lēmumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma termiņa
noteikšanu” (protokols Nr.14, 22.§) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ludzas pilsētas
administratīvajā teritorijā.
Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punkts nosaka “Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 1) [..] ieguldīt savus līdzekļus
kapitālsabiedrībās; 2)iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,[..]”.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 17)lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,[..].
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka
“Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 4)ieguldot
kapitālsabiedrības pamatkapitālā;”.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmā daļa nosaka “Atļauju
atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu publisku personu
nekustamo īpašumu – attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. [..]”.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.panta pirmā daļa nosaka “Lēmumu
par publiskas personas mantas ieguldīšanu jaundibināmas kapitālsabiedrības pamatkapitālā
pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija, bet
esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā – attiecīgi šā likuma 5. vai 6.pantā noteiktā
institūcija (amatpersona).”, savukārt šā panta otrā daļa nosaka “Kapitālsabiedrībā ieguldāmo
mantu novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā.”.
Komerclikuma 153.panta pirmā daļa nosaka “Par mantiskā ieguldījuma priekšmetu
var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot
sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz kurām saskaņā ar likumu nevar vērst
piedziņu.”.
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Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta
pirmā daļa nosaka “Mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma 154.pantā
noteikto.”.
SIA „Dzieti” sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs Juris Guntis Vjakse
(Profesionālās kvalifikācijas vērtētāja sertifikāts Nr.83) ir veicis Ludzas novada pašvaldībai
piederošo inženierbūvju – komunālo tīklu – 25 (divdesmit piecu) pamatlīdzekļu vienību
novērtēšanu, nosakot tirgus vērtību 490820 EUR (2020.gada 9.novembra slēdziens par
inženierbūvju novērtējumu (Reģ.Nr.K-20/81)).
Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu
var palielināt: 1) esošajiem dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem izdarot
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu;”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka “Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt: 1) dalībniekiem
izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu
skaitu.”, savukārt šā panta otrā daļa nosaka: “Ja sabiedrības pamatkapitālu palielina šā panta
pirmās daļas 1.punktā minētajā veidā, viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam
jāapmaksā lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu noteiktajā termiņā. Minētais termiņš
nevar būt garāks par trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla
palielināšanu.”.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pants
nosaka “Pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku
sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumi .”,
65.panta otrā daļa nosaka “Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla
daļu turētāja pārstāvis.”, 14.panta pirmā daļā noteikts “Ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs
ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības
izpilddirektors (turpmāk arī – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktu, 40.pantu,
Publiskas personas finanšu līdzekļi un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.puntku, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta
pirmo daļu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – 3 (Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Ludzas novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – komunālās inženierbūves: siltumtrase
Rūpniecības, Stroda, Stacijas ielā; siltumtrase Parku ielā; siltumtrase Liepājas ielā 8A, 10, 1 2,
12A; siltumapgādes ārējie tīkli Skolas ielā 15; siltumapgādes ārēja tīklu rekonstrukcija Skolas
ielā 37, Latgales ielā 92, 96, 100; siltumtīkli no Skolas ielas 26 līdz Skolas ielai 13 un
Baznīcas ielai 8; siltumtrases posmā no Baznīcas ielas 3 līdz Latgales ielai 103; siltumtrases
posmā no Blaumaņa ielas 9 līdz Blaumaņa ielai 4; siltumtrases posmā no Skolas ielas 18 līdz
Kr.Barona ielai 8; siltumtrases posmā no siltumkameras K-12 līdz Blaumaņa ielai 9;
siltumtrases posmā no Blaumaņa ielas 4 līdz Ludzas 2.vidusskolas korpusam; siltumtrases
posmā no siltumkameras K-11 līdz Biržas ielai 16, Raiņa ielai 53 rekonstrukcija; siltumtrases
posmā no siltumkameras K-5 līdz ēkām Latgales ielā 28A, 30, 30A, 30B, 30C, 30V;
siltumtrase Raiņa ielā 59A (60m); siltumtrases (maģistrālās) rekonstrukcija no siltumkameras
pie dzīvojamās mājas Liepājas ielā 20A līdz siltumkamerai pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā
59; siltumtrases atzari no siltumkameras līdz mājām Liepājas ielā 22A, 24, Biržas ielā 9A,
Raiņa ielā 59A (171.0m); sadzīves kanalizācija Latgales šķērsielā (622,9m); sadzīves
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kanalizācijas ārējie tīkli Odu ielā (1475,75m); kanalizācijas sūkņu stacijas Odu ielā 33A;
ārējās kanalizācijas tīkli Latgales ielā 242B (no aizsardzības ministrijas); brīvkrāna ierīkošana
Vecticībnieku kapos, Biržas ielā 1; ūdensvada tīkls Kr.Barona ielā 66, Ludzas pilsētas kapi
(80m); ārējais ūdensvads Stacijas ielā 41 (48m); ūdensvada tīkls Latgales šķērsielā (475,6m);
ūdensapgādes ārējie tīkli Odu ielā (93,3m), Ludzā, Ludzas novadā, ar kopējo mantiskā
ieguldījuma vērtību 490 820 euro (četri simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit
euro), kas noteikta atbilstoši SIA „Dzieti” sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
J.G.Vjakses novērtējumam.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) pamatkapitālu par mantiskā ieguldījuma vērtību 490 820 euro
(četri simti deviņdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit euro), pretī saņemot attiecīgu jaunu
daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību 1 euro (viens euro).
3. Ieguldījumu veikt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par
pamatkapitāla palielināšanu.
4. Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot šim
lēmumam atbilstošu nodošanas-pieņemšanas aktu par nekustamā īpašuma nodošanu
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kuru Ludzas novada
pašvaldības vārdā pilnvarots parakstīt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors S.Jakovļevs.
5. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
6. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes protokola
parakstīšanas 3 (trīs) darba dienu laikā nosūtīt šā lēmuma izrakstu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada domes priekšsēdētājam
E.Mekšam.

26.§
Par deleģējuma līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” par Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu
uzturēšanu un apsaimniekošanu
Ziņo: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana); kapsētu
izveidošanu un uzturēšanu, pretplūdu pasākumiem.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturtajā daļā teikts, ka no katras autonomās
funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai
publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtības veidus un ierobežojumus nosaka
Valsts pārvaldes iekārtas likums.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska
persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (pilnvarotā persona) pārvaldes
uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var deleģēt ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas paredzēts ārējā
normatīvajā aktā, ievērojot minētā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Likuma
42.panta pirmajā daļā noteikts, ka lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai,
tai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes uzdevumu, jāņem vērā tās pieredze, reputācija,
resursi, personāla kvalifikācija un citi kritēriji.
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Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka Publisko iepirkumu likumu
nepiemēro tādas personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem,
kura atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tā atrodas tādā pasūtītāja kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās personas
darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus, vai tādas personas kontrolē, kuru minētajā veidā
kontrolē pasūtītājs;
2) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošā
pasūtītāja vai citu minētā pasūtītāja kontrolēto personu interesēs;
3) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu,
kas atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas
Savienības darbību neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas
ietekmes uz to.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” (Reģ.Nr. 42403015020) ir Ludzas novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ludzas novada pašvaldībai.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības mērķi un veidi saskaņā ar statūtiem ir ceļu
un maģistrāļu būvniecība, pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība, ainavu
veidošanas un uzturēšanas darbības u.c darbības.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbības
veids un piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu uzturēšana, parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana).
Pašvaldības SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vairāk nekā piecpadsmit gadus
Ludzas pilsētas administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2. punkta izrietošu uzdevumu – gādā par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu, ielu, ceļu un laukumu būvniecību un uzturēšanu, kā arī rūpējās par
ielu, parku, skvēru un zaļo zonu uzturēšanu.
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” var nodrošināt no likuma „Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas “gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību” izrietošus pārvaldes uzdevumus:
1. ielu, ceļu un laukumu būvniecības, rekonstruēšanas un uzturēšanas; parku, skvēru un
zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas pasākumu jomā Ludzas pilsētas teritorijā, tas ir:
1.1. ietvju, gājēju celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšana ziemā, t.sk., attīrīšanu no
sniega, izmantojot mehanizētos transportlīdzekļus, kas aprīkoti ar atbilstošiem mehānismie m,
slīdamības mazināšanai jebkura seguma virsmām;
1.2. ietvju, gājēju celiņu un laukumu uzturēšanu un kopšanu pavasara – rudens sezonā,
t.sk. smilšu un ceļu putekļu novākšanu;
1.3. parka, skvēru, publiskā lietošanā esošo teritoriju un citu zaļo zonu sakopšanu;
1.4. krūmu izciršanu grāvjos, nogāzēs, krūmu atvašu pļaušanu un zāles pļaušanu
grāvjos;
1.5. parka, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu ierīkošanu un
uzturēšanu – augu, koku, krūmu stādīšanu un uzturēšanu, koku zaru zāģēšanu, celmu
frēzēšanu, puķu dobju ierīkošanu un uzturēšanu, zāles pļaušanu;
1.6. publisku bērnu rotaļu laukumu un publiski pieejamu sporta laukumu uzturēšanu un
sakopšanu;
1.7. kapsētu, sabiedrisko tualešu, tajā skaitā pārvietojamo biotualešu publiskās vietās,
uzturēšanu.
Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrības –SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā
noteiktajiem gadījumam.
Pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības uzturēšana
labā kvalitātē ir svarīgs faktors, lai pašvaldība spētu nodrošināt ikviena iedzīvotāja tiesības
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dzīvot sakoptā un drošā vidē. Sadarbībā ar Pašvaldību SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” tiks nodrošināti darbaspēka, administratīvie un tehniskie resursi, lai ar
deleģēšanas līgumu uzdotos pārvaldes uzdevumus varētu veikt kvalitatīvi.
Izvērtējot iepriekšminēto, secināms, ka nepastāv šķēršļi pārvaldes uzdevumu
deleģēšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” Pārvaldes uzdevumus
var veikt efektīvāk, tāpēc pieļaujama no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktā minētajām pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu
deleģēšana.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ceturto daļu, 21.panta pirmās daļas
23.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Deleģēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(Reģ.Nr.42403015020) no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, kapsētu
izveidošana un uzturēšana) izrietošu pārvaldes uzdevumu- veikt Ludzas pilsētas ietvju,
brauktuvju, zālienu, apstādījumu, kapsētu un sabiedrisko tualešu
uzturēšanu un
apsaimniekošanu.
2. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu noslēgt uz laika periodu no 2021.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
3. Pilnvarot Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu parakstīt Ludza novada domes
priekšsēdētājam Edgaram Mekšam.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai informēt par noslēgto līgumu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
5. Uzdot Administratīvai nodaļai nodrošināt informācijas par noslēgto Pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas līgumu un deleģēšanas līguma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.ludza.lv atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

27.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, 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.
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2020.gada 25.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.15,
Dagdas ielā 2, 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.decembrī pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.15, Dagdas ielā 2, Ludzā, Ludzas
novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Dagdas ielā 2 – 15, 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.

28.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, 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 15.decembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.2,
Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds Uzvārds> 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.decembrī pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu

38
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.Uzsākt dzīvokļa Nr.2, Latgales ielā 19A, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2, 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 – 2, 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.

29.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580040033, “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 27.novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds Uzvārds>
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/3270-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu
zemes vienību 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580040033, “Saulesmāja”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds Uzvārds> piederošā dārza mājiņas jaunbūve (ar
kadastra apzīmējumu 68580040033001 pēc adreses “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
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.
2020.gada 15.decembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,07 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580040033, pēc adreses “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads nodošanu atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 5. panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo
īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

39
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - apbūvētu zemes vienību 0,07 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580040033, “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68580040033, “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 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.
30.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0050,
1,2 ha platībā, c. Stankeviči, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
04.12.2020. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts Jurija Podoviļņikova iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/3337-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68920060050, c. Stankeviči, Rundēnu
pagastā, Ludzas novadā.
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, 2020.gada 15.decembrī Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sēdē pieņēma lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0050, 1,2 ha platībā, c.
Stankeviči, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68920060050, 1,2 ha
platībā, c. Stankeviči, Rundēnu pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68920060050 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.

31.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0451,
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0,58 ha platībā, Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo
daļu, atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
08.12.2020. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts Ilgas Razguļajevas iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2020/3383-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 0,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040451, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā.
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, 2020.gada 15.decembrī Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas sēdē pieņēma lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0451, 0,58 ha platībā, kas
atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500040451, 0,58
ha platībā, Cirmas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68500040451 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.

32.§
Par jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādi
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumu Nr.577 “Kārtība,
kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju
kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) 3.punktu ir jāizstrādā jaunveidojamā Ludzas novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekts, kurā ietilpst Ludzas, Kārsavas, Ciblas un
Zilupes novadu pašvaldības. Projekta izstrādes termiņš ir 2021.gada 1.jūnijs.
Noteikumu 8.punkts, nosaka ka atbildīgā pašvaldība projektu izstrādā sadarbībā ar
pārējām apvienojamajām pašvaldībām, kuras noteiktas Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumā. Apvienojamo pašvaldību domes par sava novada teritoriju iesniedz
atbildīgai pašvaldībai nepieciešamo informāciju, kas ietverama projektā.
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Noteikumu 10.punkts, nosaka ka Projektā ietver šādu informāciju: apvienojamo
pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī
citu pašvaldības institūciju darbības raksturojums; jaunveidojamā novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu
pašvaldības institūciju turpmākās darbības modelis jaunizveidotajā novadā un, ja
nepieciešams, arī informācija par kapitālsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu
pašvaldības institūciju reorganizāciju; jaunizveidotā novada domes administrācijas
pārvaldes modelis; jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.
Lai nodrošinātu jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādes Vadības grupu šādā sastāvā:
1.1.
Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs;
1.2.
Juris Dombrovskis, Ciblas novada domes priekšsēdētājs;
1.3.
Ināra Silicka, Kārsavas novada domes priekšsēdētāja;
1.4.
Oļegs Agafonovs, Zilupes novada domes priekšsēdētājs.
2. Izveidot jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādes Darba grupu šādā sastāvā:
2.1. Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors, darba grupas
vadītājs;
2.2. Kristīne Nikolajeva, Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja;
2.3. Ilona Igovena, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma
nodaļas vadītāja;
2.4. Inese Kamzole, Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja;
2.5. Līga Mežule, Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas
vadītāja;
2.6. Sarmīte Gutāne, Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja;
2.7. Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja;
2.8. Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja;
2.9. Zinaīda Pavlova, Ciblas novada pašvaldības budžeta ekonomiste;
2.10. Toms Vorkalis, Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors
2.11. Marita Stepanova, Kārsavas novada pašvaldības kancelejas vadītāja;
2.12. Vitālijs Vaļdens, Zilupes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
2.13. Jana Bondarenko, Zilupes novada pašvaldības galvenā grāmatvede.
3. Jaunveidojamā Ludzas novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu
izstrādāt līdz 2021.gada 1.jūnijam.

33.§
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Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.21
„Grozījumi Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs, A.Ņukša
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2020.gada 17.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.21 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2020.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
34.§
Par stundas tarifa likmes apstiprināšanu aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septenbra saistošo noteikumu
Nr.7 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas
novadā” 6.4.punktu, kas nosaka, ka samaksa par aprūpes mājās pakalpojumiem tiek veikta
pamatojoties uz noteikumu 2.2.punktā noteikto aprūpes līmeni, saskaņā ar Ludzas novada
domes apstiprināto stundas tarifa likmi, pēc pieņemšanas nodošanas akta par aprūpes mājās
pakalpojuma sniegšanu iesniegšanas Ludzas novada Sociālajā dienestā, atklāti balsojot:
PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sociālā pakalpojuma “aprūpe mājās” izmaksas EUR 3.70 par vienu
stundu.
2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

35.§
Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris
Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.7 “Par aprūpes mājās
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” 2.2.punktu un
Ludzas novada domes 2020.gada 28.decembra lēmumu “Par stundas tarifa likmes
apstiprināšanu aprūpes mājās pakalpojumu sniedzējiem”, noteikt maksu par aprūpes mājās
pakalpojuma nodrošināšanu:
1.1. par 1.aprūpes līmeni – līdz 20 stundām mēnesī - līdz EUR 74.00,
1.2. par 2.aprūpes līmeni, iekļaujot 1.aprūpes līmeņa pakalpojumus – līdz 25 stundām
mēnesī līdz EUR 92.50,
1.3. par 3.aprūpes līmeni, iekļaujot 1. un 2.aprūpes līmeņa pakalpojumus – līdz 40
stundām mēnesī – EUR 148.00.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.22. 20.§) “Par maksu par aprūpes mājās pakalpojumu
nodrošināšanu”.
3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

36.§
Par grozījumu Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 29.novembra noteikumos
“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”
Ziņo: E.Mekšs
Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības un piesardzības pasākumus Covid-19
ierobežošanai sporta jomā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas
6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Ludzas novada pašvaldības noteikumos “Par pašvaldības atbalstu
sporta veicināšanai Ludzas novadā” (apstiprināts 29.11.2019. (prot. Nr.18, 14.§)) un
papildināt noteikumus ar 47.punktu šādā redakcijā:
"47. Pašvaldības atbalsta pieprasījumus 2021.gadam pretendenti var iesniegt
2021.kalendārā gada laikā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms plānotā pasākuma."
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Domes sēdes darba kārtība izskatīta.
Domes sēdes informatīvajā daļā domes priekšsēdētājs E.Mekšs informē par Ludzas
novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 01.10.2020..

Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 77.96%.
Pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde ir 72.89%, apstiprinātie Valsts
Kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales konta 9 mēnešu atskaites procenti ir 72%, tātad
pagaidām iedzīvotāju ienākuma nodoklis pildās, papildus tikai 41.5 tūkst. EUR, ko nevar
uzskatīt par papildus ieņēmumiem. 9 mēnešu dotācijas no finanšu izlīdzināšanas fonda
izpilde – 74.4%, līdz 75% izpildei trūkst 27 tūkst. EUR.
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2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ir 490.5 tūkst EUR vai 87.9% ,
t.sk. iekasēti iepriekšējo gadu parādi - 24.9 tūkst. EUR. Līdz 100% plāna izpildei vēl
jāiekasē 67.6 tūkst. EUR. Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds kopā ar pamatparāda
palielinājumu un nokavējuma naudu uz 01.10.2020. ir 132.1 tūkst. EUR. No tiem Ludzas
pilsētā 64.2 tūkst. EUR, no pagastiem lielākās parādu summas ir Istras pagastā – 10.61 tūkst.
EUR, Cirmas pagastā - 10 tūkst. EUR, Isnaudas pagastā – 8.1 tūkst. EUR, Pildas pagastā –
7.1 tūkst. EUR.
Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas ir 196 tūkst. EUR, precizētā prognoze izpildīta par
98.2%, līdz pilnīgai izpildei vēl jāgūst ieņēmumi 3.5 tūkst. EUR.
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izpilde ir 79.2%.
Ja 1.pusgadā, sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par COVID 19 izplatību,
prognozētie negūtie ieņēmumi netika saņemti, tad 9 mēnešos situācija ir uzlabojusies.
Galvenokārt tie ir ieņēmumi par baseina izmantošanu 43 tūkst. EUR un maksa par
uzturēšanos Sociālās aprūpes centrā “Ludza” saņemta 153.1 tūkst. EUR vai izpilde 71.8%.
No kopējiem ieņēmumiem 13.8 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir
4.2 miljoni EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0.47 miljoni EUR, saņemtie
maksājumi 9.13 miljoni EUR.
Pamatbudžeta izdevumi ir 11.8 miljoni EUR, jeb apgūti par 56 %,
t.sk.

- atlīdzībai – 5.5 miljoni EUR vai 63%,
- precēm un pakalpojumiem 2.4 miljoni EUR vai 60%,
- aizdevumu apkalpošanas maksai 28.5 tūkstoši EUR,
- dotācijām 465 tūkstoši EUR vai 63.6%,
- kapitāliem izdevumiem 2.5 miljoni EUR vai 40.5%,

- izdevumiem transfertiem 366 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 172.7 tūkstoši EUR.
- sociāliem pabalstiem 702 tūkstoši EUR, t.sk. bezdarbnieku stipendijām 228 tūkst.
EUR, pabalstos garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksāti 73.7
tūkst. EUR, izpilde 79.3%, kas ir par 14.2 tūkst. EUR vairāk nekā attiecīgajā periodā
2019.gadā, 2020.gada plānotie izdevumi 93 tūkst. EUR.
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti ceļu ikdienas
uzturēšanai 315.6 tūkst. EUR, kapitālajiem izdevumiem 73.1 tūkst. EUR un no pašvaldības
līdzekļiem ceļu ikdienas uzturēšanai 140.6 tūkst. EUR un kapitālajiem izdevumiem 176.2
tūkst. EUR.
Ziedojumi saņemti 63.6 tūkst. EUR, izlietoti 2.3 tūkst. EUR, atlikums 65.3 tūkst.
EUR, t.sk. Juliana Meksa dāvinājums (mantojums) EUR 62166 bērnu rotaļu laukuma
izbūvei Ludzas pilsētā.
Uzklausot sniegto ziņojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Sniegto informāciju par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 01.10.2020.
pieņemt zināšanai.

Sēdi slēdz plkst. 14.35.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
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Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 28.decembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 28.decembrī.

I.Vonda

