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Ludz

Protokols Nr. 27

S de sasaukta plkst. 15.00
S di atkl j plkst. 15.00
S di vada - novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele.
Protokol - administratīv s nodaļas person la speci liste In ra Strazda.
S d piedal s novada domes deput ti: Juris Atstupens, Jevgenija Kušča, Jevgeņijs
Lukašenoks, Arturs Isakovičs, Edgars Mekšs, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Tatjana
Loseviča, Ksenija Miklaševiča, Lolita Greit ne, Anatolijs Stjade, Olga Petrova
S d nepiedal s novada domes deput ti: Voldem rs Dibaņins, Valent na Lukina.
S d piedal s - Sergejs Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors; Krist ne
Nikolajeva, juridisk s nodaļas vadīt jas vietniece; Aina Poik ne, attīstības un nekustam
īpašuma nodaļas nekustam īpašuma ekonomiste.
S d kl tesošas personas - Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurn lists.
Sēdes vadīt ja A.Gendele paziņo, ka ir saņemts Ludzas novada vēlēšanu komisijas
2012.gada 9.oktobra sēdes protokola Nr.2 izraksts par to, ka bijuš Ludzas novada deput ta
S.Bogdanova viet st jas politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” deput ta kandid te
Olga Petrova. Protokola izraksts pielikum .
Sēdes vadīt ja A.Gendele pied v balsot par rk rtas domes sēdes darba k rtību. Darba
k rtīb 3 (trīs) jaut jumi.
Atklāti balsojot: „par”– 13 balsis (Alīna Gendele, Juris Atstupens, Jevgenija Kušča,
Jevgeņijs Lukašenoks, Arturs Isakovičs, Edgars Mekšs, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Tatjana
Loseviča, Ksenija Miklaševiča, Lolita Greit ne, Anatolijs Stjade, Olga Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada domes rk rtas sēdes darba k rtība apstiprin ta.

Darba k rt ba:
1. Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Latgales iel 92,
Ludz , Ludzas novads.
2. Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Blaumaņa iel
19, Ludz , Ludzas novads.
3. Par ilgtermiņa aizdevumu l gumu procentu likmju maiņu.
1.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Latgales iel 92, Ludz ,
Ludzas novads
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība 2012. gada 5.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj ņa Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar Nr.3-8.1/1031) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Latgales iel 92 auto
transporta st vvietas ierīkošanai un piebraucam ceļa remontam.
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts m jas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g jēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renov cijai vai atjaunošanai – 80% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k Ls 10 000,00 un ka
16.2. punkts nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu st vlaukumu ierīkošanai vai renov cijai
tiek piešķirts – 50% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k Ls 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Latgales iel 92,
Ludz un konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos
noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.
2012.gada 9.oktobra komisijas sēdē (lēmumu nr.1 prot. Nr. 4) komisija izskatot darbu
t mi auto transporta st vvietas ierīkošanai Latgales iel 92, Ludz par kopējo summu Ls
7383,70, saskaņ ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
16.2. punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu 50 %, apmēr , tas ir līdz Ls 3691,85 apmēr un
izskatot piebraucam ceļa ierīkošanas t mi Latgales iel 92, Ludz par kopējo summu Ls
9690,91, saskaņ ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
16.1., punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80 %, apmēr , tas ir līdz Ls 7752,73 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma

apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes
pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai”
16.1 un 16.2. punktiem un ņemot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2012.gada 10.oktobra kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot PAR – 12
balsis (Alīna Gendele, Juris Atstupens, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Edgars Mekšs, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Tatjana Loseviča, Ksenija Miklaševiča, Lolita Greit ne, Anatolijs Stjade,
Olga Petrova), PRET – nav, ATTURAS - nav, NEBALSO - Jevgeņijs Lukašenoks, Ludzas

novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Latgales iel 92, Ludz automašīnu st vlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 50 % apmēr no darbu t mes,
tas ir līdz Ls 3691,85 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit viens lats un 85 santīmi).
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Latgales iel 92, Ludz m jas piebraucamo ceļa
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 80 % apmēr no darbu t mes,
tas ir līdz Ls 7752,73 (septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi lati un 85 santīmi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
2.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Blaumaņa iel 19,
Ludz , Ludzas novads
A.Poik ne

Ludzas novada pašvaldība 2012. gada 10.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj ņa Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar Nr.3-8.1/1044) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz , Blaumaņa iel 19
piebraucam ceļa ierīkošanai.
2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek
piešķirts m jas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g jēju celiņu un servitūta ceļu seguma
renov cijai vai atjaunošanai – 80% no kopēj m izmaks m, bet ne vair k k Ls 10 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Blaumaņa iel 19,
Ludz un konstatēja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos
noteikumos Nr.19 18.punt noteiktie dokumenti.

2012.gada 10.oktobra komisijas sēdē (lēmumu nr.1 prot. Nr. 5) komisija izskatot darbu
t mi piebraucam ceļa ierīkošanai Blaumaņa iel 19, Ludz par kopējo summu Ls 8797,35,
saskaņ ar 2011. gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.,
punktu iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80 %, apmēr , tas ir līdz Ls 7037,88 apmēr .
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011. gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes
pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai”
16.1 punktu un ņemot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2012.gada 10.oktobra kopīg s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot PAR – 13 balsis (Alīna
Gendele, Juris Atstupens, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Edgars Mekšs, Igors Lapšovs, Jevgeņijs
Lukašenoks, Aivars Meikš ns, Tatjana Loseviča, Ksenija Miklaševiča, Lolita Greit ne, Anatolijs
Stjade, Olga Petrova), PRET – nav, ATTURAS - nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Blaumaņa iel 19, Ludz m jas piebraucamo ceļa
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 80 % apmēr no darbu t mes,
tas ir līdz Ls 7037,88 (septiņi tūkstoši trīsdesmit septiņi lati un 88 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. §
Par ilgtermiņa aizdevumu l gumu
procentu likmju maiņu
S.Jakovļevs
Uz 2012.gada 10.oktobri Valsts kases noteikt desmit gadu procentu likme ir 3.554% un
piecu gadu procentu likme ir 3.28. Ludzas novada pašvaldībai Valsts kasē ņemtajam pieciem
ilgtermiņa aizņēmumiem noteikta desmit gadu procentu likme 4.978% un trijiem ilgtermiņa
aizņēmumiem 4.78% un 4.588%, kas būtiski palielina procentu maks jumus. Līdz ar to
pašreizēj situ cij budžeta līdzekļu ekonomijas nolūk izdevīg k ir mainīt aizdevumu
procentu likmes uz pašreiz noteiktaj m.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 19.punktu un likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vēr Ludzas
novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2012.gada 10.oktobra kopīg s rk rtas sēdes atzinumus, PAR – 13 balsis
(Alīna Gendele, Juris Atstupens, Jevgenija Kušča, Arturs Isakovičs, Edgars Mekšs, Igors Lapšovs,
Jevgeņijs Lukašenoks, Aivars Meikš ns, Tatjana Loseviča, Ksenija Miklaševiča, Lolita Greit ne,

Anatolijs Stjade, Olga Petrova), PRET – nav, ATTURAS

- nav, Ludzas novada dome

NOLEMJ:
Lūgt Valsts kasi mainīt aizdevumu procentu likmes Ludzas novada pašvaldībai
sekojošiem aizdevumiem:
1.

2.

saskaņ ar noslēgto aizdevumu līgumu 3.2.4.punktu nosacījumiem:
1.1.
2006.gada 28.decembra aizdevuma līgums Nr.A2/1/06/815 un 2008.gada
15.janv ra Vienošan s protokols pie 2006.gada 28.decembrī noslēgt aizdevuma
līguma Nr.A2/1/06/815;
1.2.
2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/231 un 2008.gada 18.janv ra
Vienošan s protokols pie 2007.gada 1.jūnij noslēgt aizdevuma līguma
Nr.A2/1/07/231;
1.3.
2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/232 un 2008.gada 18.janv ra
Vienošan s protokols pie 2007.gada 1.jūnij noslēgt aizdevuma līguma
Nr.A2/1/07/232;
1.4.
2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr.A2/1/07/234 un 2008.gada 18.janv ra
Vienošan s protokols pie 2007.gada 1.jūnij noslēgt aizdevuma līguma
Nr.A2/1/07/234;
saskaņ ar Latvijas Republikas Finanšu ministra 2010.gada 29.decembra rīkojuma Nr. 733
„Par pašvaldīb m izsniegto valsts aizdevumu nosacījumu maiņu” 1.5.punktu, nemainot
gada procentu likmes fiksēšanas periodu:
2.1.
2007.gada 1.jūnija aizdevuma līgums Nr. A2/1/07/228, kas p rjaunots ar 2009.gada
14.decembra p rjaunojuma līgumu Nr.A2/1/09/821;
2.2.
2008.gada 2.aprīļa aizdevuma līgums Nr. A2/1/08/360;
2.3.
2008.gada 25.aprīļa aizdevuma līgums Nr. A2/1/08/441, kas p rjaunots ar
2009.gada 12.oktobra p rjaunojuma līgumu Nr.A2/1/09/551;
2.4.
2011.gada 10.maija aizdevuma līgums Nr. A2/1/11/200.

Sēdi slēdz plkst. 15.20
Sēdes vadīt ja

A.Gendele

Domes rk rtas sēdes protokols parakstīts 2012.gada 10.oktobrī

Sēdes protokolēt ja
Domes rk rtas sēdes protokols parakstīts 2012.gada 10.oktobrī

I.Strazda

