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

2021.gada 21.jūnijā

Protokols Nr. 9

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova
Sēdē nepiedalās: Alīna Gendele – pamatdarbs; Viesturs Rancāns - pamatdarbs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja;
Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 20 jautājumi.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei.
2. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
3. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
4. Par adreses maiņu apbūvētai zemes vienībai.
5. Par rūpnieciskās zvejas tiesību piešķiršanu un zvejas limitu iedalīšanu 2021.gadā
pašpatēriņa zvejai Pūdņīku ezerā.
6. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ēdināšanā.
7. Par debitoru parādu norakstīšanu.
8. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
9. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
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10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”.
11. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai.
13. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu
6801 006 0446, 580 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 9C, Ludza, Ludzas
novads, nodošanu atsavināšanai.
14. Par nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas “Neļķītes”, Eniki, Pureņu pagasts,
Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
15. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0612,
1,4 ha platībā, kas atrodas Pildas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu atsavināšanai.
16. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma – “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts, Ludzas
novads izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
20. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas
novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu.

1.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
28.maija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 28.maijā ar
Nr.3.1.1.5/2021/1764-S, tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> lūdz piešķirt sev piederošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780070011 adresi “Buļa Purvs”, Nirzas pag.,
Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 7.punktu, 9.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitējas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68780070011 un būvei ar kadastra
apzīmējumu 68780070011001 adresi „Buļa Purvs”, Nirzas pag., Ludzas nov..

2.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
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1.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, kurus uz
pilnvaru pamata pārstāv <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada 30.aprīļa
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 30.aprīlī ar
Nr.3.1.1.5/2021/1452-S, tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 68880020104 no <Vārds, Uzvārds> un
<Vārds, Uzvārds>
kopīpašumā piederošā nekustamā īpašuma “Dziļumi” ar kadastra numuru 6888 004 0056,
Pureņu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu “Jāņu zāles”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> un <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods>, no nekustamā īpašuma “Dziļumi” ar kadastra numuru 6888 004 0056,
Pureņu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880020104.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880020104 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jāņu zāles”, Pureņu pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> un sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “STORK”, reģistrācijas numurs 42403038023, juridiskā adrese
“Kristinki”, Rabova, Zaļesjes pag., Zilupes nov., LV-5751, kurus uz pilnvaru pamata pārstāv
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, 2021.gada 8.jūnija iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 2021.gada 8.jūnijā ar Nr.3.1.1.5/2021/1869-S, tika konstatēts, ka <Vārds,
Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68580020305,
68580020744 no <Vārds, Uzvārds> un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “STPRK”
kopīpašumā piederošā nekustamā īpašuma “Kondrati” ar kadastra numuru 6858 002 0304,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads un atdalītajām zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo
īpašumu ar nosaukumu “Jaunie Kondrati”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> un sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “STORK”, reģistrācijas numurs 42403038023, no nekustamā īpašuma
“Kondrati” ar kadastra numuru 6858 002 0304, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, atdala
zemes vienības 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020305 un 8,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020744.
2. Atdalītajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580020305 un
68580020744 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunie Kondrati”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
3.§
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Par nekustamā īpašuma nosaukuma

piešķiršanu

Ziņo: A.Meikšāns
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 004 0030, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitējas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskajā
valdījumā esošam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6846 004 0030, kas sastāv
no zemes vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460040038, nosaukumu
„Pieupes”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
4.§
Par adreses maiņu apbūvētai zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.pantu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas
noteikumi” 7.punktu, 9.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošai apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68880010116 adresi no
“Šantari”, Stoponi, Pureņu pag., Ludzas nov. (kods 106466316) uz “Amatas”, Stoponi,
Pureņu pag., Ludzas nov..
5.§
Par rūpnieciskās zvejas tiesību piešķiršanu un zvejas limitu iedalīšanu 2021.gadā
pašpatēriņa zvejai Pūdņīku ezerā
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA “DAVOS”, reģ. Nr. 45403036212, juridiskā
adrese Annas Sakses iela 2-2, Rīga, LV 1014., 2021.gada 2.jūnija iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldībā reģistrēts 02.06.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/1805-S) par rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas tiesību nomu Pūdņīku ezerā.
Pūdņīku ezers ir privātais ezers.
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības privātajos
ūdeņos, ievēro to normatīvo aktu prasības, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas un
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makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, izņemot normatīvajos aktos
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību
noteiktās prasības, kas attiecas uz ūdenstilpju nomu, 12.punkts nosaka, ka privātajā īpašumā
esošajās publisko ezeru daļās attiecīgā pašvaldība rezervē privāto ūdeņu īpašniekam
(īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir proporcionāls attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā
esošajai ezera daļai un 11.punkts nosaka, ka privātajos ūdeņos, kuros zvejas tiesības
nepieder valstij un kuru krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes
īpašumi, viss attiecīgajiem ūdeņiem noteiktais rūpnieciskās zvejas rīku veida, to skaita vai
nozvejas limits (turpmāk – zvejas limits) tiek iedalīts attiecīgo privāto ūdeņu un zvejas
tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 17.punktā paredzēts, ka privāto ūdeņu īpašnieks, kam pieder zvejas
tiesības un kas vēlas nodarboties ar rūpniecisko zveju, iesniedz attiecīgajā pašvaldībā
iesniegumu par plānoto zvejas darbību un, ja privātie ūdeņi ir kopīpašums, iesniegumam
pievieno īpašnieku savstarpējo vienošanos par zvejas limitu sadali kopīpašumā esošajos
privātajos ūdeņos, SIA “DAVOS” pieder viss ezers.
SIA “DAVOS” savā 02.06.2021. iesniegumā norādīja zvejas rīku - viens zivju tīkls
75 m.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas
valstij piederošās zvejas tiesības zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā var nodot (iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpatēriņa zveju vai kuras
saņēmušas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecībā (turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz
zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai
tirdzniecībai vai apstrādei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe
(turpmāk – pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā
minētajos ūdeņos (iekšējos ūdeņos).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai,
pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu
saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.
Savukārt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā
pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci),
norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem
gadiem, izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos ir noteikts valsts nodevas apmērs 14,23 euro.
Noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu samaksā pirms
atļaujas (licences) saņemšanas un noteikumu 23.punktā noteikts, ka valsts nodevu par
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos
ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka,
ka par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saskaņā ar šo noteikumu 2.1
pielikumu, ņemot vērā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu),
zvejojamās zivju sugas un nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas
apjoma limits iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē, protokolā noteikto maksu par gada nomu
samaksā līdz kārtējā gada 30.jūnijam līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par
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rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē iekasē tā
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras piekraste vai ūdenstilpe, kurā
paredzēts zvejot.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas
3.punktu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32., 87. punktu,
23.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu,
13.12.2016. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.790 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūdeņos” 11.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas
1.punktu, 7.panta otro daļu, 08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumu Nr.1015 „Kārtība,
kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts
nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iedalīt SIA “DAVOS”, reģ. Nr. 45403036212, juridiskā adrese Annas Sakses iela
2-2, Rīga, LV-1014, zvejas limitu 2021.gadam pašpatēriņa komerciālajai zvejai Pūdņīku
ezerā ar zivju tīklu 75 (septiņdesmit piecu) metru garumā.
2. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2021.gadā EUR 42.75
(četrdesmit divi eiro un 75 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2021.gada 30.jūnijam.
3. Izsniegt SIA “DAVOS”, reģ. Nr. 45403036212, juridiskā adrese Annas Sakses
iela 2-2, Rīga, LV 1014, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā Pūdņīku
ezerā.
4. Noteikt šī lēmuma 3.punktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
no 2021.gada 30.jūnija līdz 2025.gada 29.jūnijam.
5. Noteikt SIA “DAVOS”, reģ. Nr. 45403036212, juridiskā adrese Annas Sakses iela
2-2, Rīga, LV-1014, samaksāt valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā
Pūdņīku ezerā EUR 14,23 (četrpadsmit euro un 23 centi) euro apmērā Ludzas novada
pašvaldības budžetā pirms šīs atļaujas (licences) saņemšanas.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601.
6.§
Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ēdināšanā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g)apakšpunktu un Ludzas 2.vidusskolas direktores 2021.gada 1.jūnija iesniegumu
Nr.1.12/2021/15-N, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt izmaksu normas pakalpojumam ēdināšanā treniņnometņu dalībniekiem
Ludzas 2.vidusskolā:
1.1. par vienu brokastu porciju EUR 3,00;
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1.2. par vienu pusdienu porciju EUR 5,00;
1.3. par vienu vakariņu porciju EUR 3,00.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.jūliju.

7.§
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 sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem un īres maksu
kopsumma EUR 6202,24 norakstot no pašvaldības bilances 2021.gada izmaksās, saskaņā
ar 1.pielikumu.
8.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens
cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 16.jūnija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/131 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 17.06.2021. ar Nr.3.1.1.6/2021/1969-S)
ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada maija mēnesī
aprēķināto summu EUR 482,70 apmērā t.sk. EUR 5,24 par apgaismošanu, EUR 396,40 par
neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 48,42 par apkuri, EUR 27,01 par karstā ūdens
cirkulāciju un EUR 5,63 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 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par
Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu
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apmaksu par 2021.gada maija mēnesi EUR 482,70 (četri simti astoņdesmit divi euro 70
centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu
apgaismošanas un apsaimniekošanas, apkures, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu par 2021. gada maija mēnesi EUR 482,70 (četri simti
astoņdesmit divi euro 70 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.
9.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 25.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 25.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1734-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Dunakļu ielā 2, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0206,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 322,90 EUR un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai - 1105,19 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, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi 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 <Vārds, Uzvārds> % apmērā dzīvojamās mājas Dunakļu ielā 2,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 28.05.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/81-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
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2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 552,60 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 161,45 apmērā <Vārds, Uzvārds>
nekustamajam īpašumam Dunakļu ielā 2, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 02.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 02.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1809-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma
Dunakļu ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0096,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 695,63 un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 732,46.
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, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.5. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir vientuļais pensionārs.
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Pārbaudot datus sistēmā JUPIS tika konstatēts, ka <Vārds, Uzvārds> nav laulātā
vai citu apgādnieku.
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 <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas Dunakļu
ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 07.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/90-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 695,63 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 732,46 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Dunakļu ielā 8, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> 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
dzīvesvieta>, 31.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 31.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1792-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Kuļņeva ielā 7A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0201, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 773,31 un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 873,81.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
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3.1. apakšpunktu, pieslēguma
izbūve neietver iekšējās sadzīves
kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.2. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai
1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns
invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
<Vārds, Uzvārds> nekustamajā īpašumā dzīvo un ir deklarēta māte <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods>, kura ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (iesniegta
Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Rēzeknes nodaļas 22.05.2020.
lēmuma Nr.41-2020-1996 kopija, invaliditāte noteikta no 05.05.2020. bez atkārtota
pārbaudes termiņa norādes).
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., 10.3, 10.4.,
10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas
Kuļņeva ielā 7A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 07.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/88-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 773,31 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 873,81 apmērā Vladimiram Pudovskim
piederošajam nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 7A, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs:
42403015020, juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz
ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
-
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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
dzīvesvieta>, 02.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 02.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1804-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
Tālavijas ielā 133A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0299,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1013,59 un centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 496,71.
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, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk
kā 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2.
invaliditātes grupu.
<Vārds, Uzvārds> ir persona ar 2. (otrās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes
apliecības Nr. 1474493 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 04.02.2030.).
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., 10.3, 10.4.,
10.5., 10.8., 10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas
Tālavijas ielā 133A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 08.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/91-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1013,59
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un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 496,71 apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 133A, 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.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 25.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 26.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1750-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Lielā Ezerkrasta ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801
005 0110, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1138,17 un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 658,72.
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, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi 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 <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Lielā
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Ezerkrasta ielā 15, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai
centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 28.05.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/85-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 569,09 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 329,36 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Lielā Ezerkrasta ielā 15, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne
vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par
līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 06.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 07.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1509-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Tālavijas ielā 143, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002
0214, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 1743,68 EUR un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 829,43 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, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla
pievada novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
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kopībai, bet ne vairāk kā 400,00
EUR (četri simti euro un 00
centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi) viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> 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., 10.5., 10.8.,
10.9. apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
143, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 03.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/87-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds, Uzvārds>
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 143, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā
sagatavot un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> izbūve jāveic paša spēkiem,
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12
mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 10.05.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldībā saņemti 10.05.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1543-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Skolas ielā 8A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0366,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 2180,69 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
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- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma
izbūve neietver iekšējās sadzīves
kanalizācijas vai ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi 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 <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Skolas ielā
8A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 28.05.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/86-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 600,00 EUR
apmērā Aleksandram Oščenkovam piederošajam nekustamajam īpašumam Skolas ielā 8A,
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 kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 07.06.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
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novada pašvaldībā saņemti 10.06.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/1885-S), ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā
nekustamā īpašuma Tālavijas ielā 76,, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs:
6801 002 0078 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās
plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 629,82 EUR un
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – 301,08 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, fiziska persona,
kas būvē jaunbūvi 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 <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā
76, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 11.06.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/94-N, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 314,91 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 150,54 EUR apmērā Aivaram Novikam
piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 76, 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 kanalizācijas
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pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

10.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas Nr.42403015020, juridiskā adrese:
Kr.Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, 2021.gada 10.jūnija vēstule Nr.1.9.1/122 „Par
izdevumu segšanu” (Ludzas novada pašvaldībā saņemta 16.06.2021., reģistrēta ar
Nr.3.1.1.8/2021/1595-S) ar lūgumu segt neparedzētos izdevumus, kas radušies saistībā ar
koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem,
nolūkā nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus publiskās iekštelpās un publiskās
ārtelpās, kā arī koplietošanas telpās.
No 13.01.2021. līdz 30.04.2021. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” nodrošināja regulāru un pastiprinātu dzīvojamo māju sanitāro
apkopi un koplietošanas telpu durvju rokturu, kāpņu margu, gaismas slēdžu, kodu paneļu,
pastkastīšu u.c. koplietošanas virsmu dezinfekcijas pasākumus, kā rezultātā sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” radās neparedzēti izdevumi
EUR 13368,09 apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
(reģistrācijas Nr.42403015020) finanšu līdzekļus 13368,09 euro apmērā, lai segtu
izdevumus, kas radušies sakarā ar Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanas
pasākumiem no 2021.gada 13.janvāra līdz 2021.gada 30. aprīlim.
2. 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”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
11.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 10 ”Grozījumi Ludzas novada
domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
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Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumus,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi
Ludzas novada domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

12.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā
daļā paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš
vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2021.gada 21.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.25,
18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces Lidijas Borovajas ģimenes locekļa,
Dmitrija Borovoja 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 2021.gada
14.jūnija lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.25, 18.novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.25, 18.novembra ielā 16, Ludzā,
Ludzas novadā, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
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3.
Reģistrēt
Ludzas
novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam 18.novembra ielā 16 – 25,
Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

13.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801
006 0446, 580 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 9C, Ludza, Ludzas
novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.apakšpunktu, kas nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz
kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu,
kas pieguļ šai zemei.
2021.gada 11.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Kristīnes Nikolajevas
iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 580 m2 platībā, pēc
adreses Fr.Kempa iela 9C, Ludza, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 14.jūnija lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0446, 580 m2 platībā, kas
atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 9C, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 6801 006
0446, 580 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 9C, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801
006 0446 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.

14.§
Par nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas “Neļķītes”, Eniki, Pureņu pagasts,
Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
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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.
2021.gada 17.maijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvojamās mājas
“Neļķītes”, Eniki, Pureņu pagasts, Ludzas novads, īrnieka Anatolija Ševčika ģimenes
locekles, Ainas Ševčikas 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 2021.gada
14.jūnijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas “Neļķītes”, Eniki,
Pureņu pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880050050 un ar to
funkcionāli saistītām būvēm “Neļķītes”, Eniki, Pureņu pagasts, Ludzas novads,
atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - “Neļķītes”, Eniki, Pureņu pagasts, Ludzas
novads, reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas
Zemesgrāmatas nodaļā nekustamo īpašumu, “Neļķītes”, Eniki, Pureņu pagasts, Ludzas
novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada
domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

15.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0612,
1,4 ha platībā, kas atrodas Pildas 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.
Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 12.05.2021. <Vārds, Uzvārds> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts 13.05.2021. ar Nr.2.2.9.4/2021/1595-S) ar lūgumu atsavināt
pašvaldībai piederošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010612,
kas atrodas Pildas pagastā, Ludzas novadā.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, kas paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 14.jūnijā pieņēma lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0612, 1,4 ha platībā, kas
atrodas Pildas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68860010612, 1,4 ha
platībā, kas atrodas Pildas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram
sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68860010612 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.
16.§
Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa iela 9, Ludza, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu ” (protokols Nr.6, 27.§).
2021.gada 10.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa iela 9,
Ludza, Ludzas novads, kurā piedalījās seši pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja - fiziska
persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> adrese: Stacijas iela 57 -28, Ludza, Ludzas
novads. Pretendente nosolīja augstāko cenu EUR 10203,79 (desmit tūkstoši divi simti trīs
euro 79 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.18,
Blaumaņa iela 9, Ludza, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR
10203,79 (desmit tūkstoši divi simti trīs euro 79 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 10.jūnija
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
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13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.18, Blaumaņa iela 9, Ludza,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002567, kas sastāv no divistabu labiekārtota
dzīvokļa 44,1 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 4333/263545 no būves ar kadastra
apzīmējumu 68010060078001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010060078, 2021.gada
10.jūnija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 10203,79 (desmit
tūkstoši divi simti trīs euro 79 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds, Uzvārds>,
<personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

17.§
Par nekustamā īpašuma – “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 30.§).
2021.gada 15.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma, “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads, kurā piedalījās viens pretendents. Augstāko cenu piedāvāja - fiziska
persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. Pretendents nosolīja
augstāko EUR 7405,50 (septiņi tūkstoši četri simti pieci euro 50 centi) un ir ieguvis tiesības
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
Valdis Sergejevs, personas kods 050271-12807 ir samaksājis visu pirkuma maksu
EUR 7405,50 (septiņi tūkstoši četri simti pieci euro 50 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.jūnija
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Bērnudārzs”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68500030253, kas sastāv no zemes vienības 0,76 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500030253, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 68500030253001 un
trim palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 68500030253002; 68500030253003;
68500030253004, 2021.gada 15.jūnija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par
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EUR 7405,50 (septiņi tūkstoši četri simti pieci euro 50 centi). Par izsoles uzvarētāju
atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

18.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts,
Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu ” (protokols Nr.6, 29.§).
2021.gada 15.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Otrie kalnāji”,
Pureņu pagasts, Ludzas novads, kurā piedalījās viens pretendents. Augstāko cenu piedāvāja
- fiziska persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. Pretendents
nosolīja augstāko EUR 2075,57 (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro 57 centi) un ir ieguvis
tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ir samaksājis visu pirkuma maksu
EUR 2075,57 (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro 57 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisijas 2021.gada 15.jūnija
organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Otrie kalnāji”, Pureņu pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68880040354, kas sastāv no zemes vienības 0,4769 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68880040146, 2021.gada 15.jūnija izsoles rezultātus. Nekustamais
īpašums nosolīts par EUR 2075,57 (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro 57 centi). Par
izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas
noslēgt pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas –
nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.§
Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Morozi”,
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Istras pagasts, Ludzas novads,

pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo: E.Mekšs

2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 36.§).
2021.gada 10.jūnijā izsole netika rīkota saskaņā ar Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā
minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja
norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar
šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2021.gada 3.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā <Vārds, Uzvārds> kā starpgabala
pierobežnieks iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr. 3.1.1.5/2021/1816-S), uz nekustamo īpašumu – “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010298, kas sastāv no zemes vienības
(starpgabals) 1,63 ha platībā (t.sk.mežaudze 1,63 ha) ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0630.
<Vārds, Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 7011,52 (septiņi tūkstoši
vienpadsmit euro un 52 centu) apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un
Ludzas novada pašvaldības Īpašumu atsavināšanas komisija 2021.gada 14.jūnijā pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma - zemes vienības (starpgabals) “Morozi”, Istras pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, par nekustamā
īpašuma, “Morozi”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600010298,
kas sastāv no zemes vienības (starpgabals) 1,63 ha platībā (t.sk.mežaudze 1,63 ha) ar
kadastra apzīmējumu 6860 001 0630 iegūšanu īpašumā par nosacīto sākumcenu
EUR 7011,52 (septiņi tūkstoši vienpadsmit euro un 52 centu).
2. Juridiskajai nodaļai saskaņā ar lēmuma 1.punktu septiņu dienu laikā pēc rezultāta
apstiprināšanas sagatavot pirkuma līgumu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma
– zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 28.§).
2021.gada 15.jūnijā tika rīkota nekustamā īpašuma – “Ezerloki”, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68600060151, kas sastāv no zemes vienības 2,73 ha
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platībā
ar
kadastra
apzīmējumu 68600060104
pirmā
izsole.
Izsolei
nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmās daļas 1. punkts
nosaka, ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Komisija, izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt
izsoles sākumcenu EUR 5896,37 par 20%.
2021.gada 17.jūnijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts,
Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32. panta pirmās daļas 1. punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.jūnija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 15.jūnija nekustamā īpašuma, “Ezerloki”, Istras pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 68600060151, kas sastāv no zemes vienības 2,73 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060104, pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli
par nenotikušu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68600060151, kas sastāv no zemes vienības 2,73 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600060104 otrās izsoles sākumcenu - EUR 4717,10 (četri tūkstoši
septiņi simti septiņpadsmit euro un 10 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdi slēdz plkst. 14.10.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 21.jūnijā.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 21.jūnijā.

I.Vonda
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