LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

Reģistr cijas Nr.90000017453, Rai a iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
T lrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2016.gada 22.decembr

Ludz

Protokols Nr. 21

Sēde sasaukta plkst. 14.30
Sēdi atkl j plkst. 14.30
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs (sēdē piedal s no plkst. 14.32), Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča
(sēdē piedal s no plkst. 14.33), Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena (sēdē piedal s no plkst. 14.32), Regīna Vorobjova
Sēdē kl tesošas personas:
- domes administr cijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Aina
Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste; Ilona Igovena, attīstības un nekustam īpašuma
nodaļas vadīt ja; Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada soci l dienests vadīt ja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors
Atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Lolita
Greit ne, Alīna Gendele, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes
rk rtas sēdes darba k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par stundas tarifa likmes apstiprin šanu aprūpes m j s pakalpojuma sniedzējiem.
2. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Biržas iel 16,
Ludz , Ludzas novad .
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
4. Par dzīvojam s platības piešķiršanu speci listam.
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Plkst. 14.32 ierodas domes deput ts Andrejs Andrejevs.
Plkst. 14.33 ierodas domes deput te Jevgenija Kušča.
Plkst. 14.33 ierodas domes deput te Svetlana Rjutkinena.

1.§
Par stundas tarifa likmes apstiprin šanu aprūpes m j s pakalpojuma sniedz jiem
Zi o: L.Gorbunova-Kozlova; A.Gendele, J.Atstupens
Pamatojoties uz Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra Saistošo noteikumu Nr.7
“Par aprūpes m j s darba organizēšanu un pakalpojuma sa emšanas k rtību Ludzas novad ”
6.4.punktu, kas nosaka, ka samaksa par aprūpes m j s pakalpojumiem tiek veikta pamatojoties uz
noteikumu 2.2.punkt noteikto aprūpes līmeni, saska ar Ludzas novada domes apstiprin to
stundas tarifa likmi, pēc pie emšanas nodošanas akta par aprūpes m j s pakalpojuma sniegšanu
iesniegšanas Ludzas novada Soci laj dienest , atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

Apstiprin t soci l pakalpojuma “aprūpe m j s” izmaksas 2017.gad EUR 2,80 par
vienu stundu.

2.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Biržas iel 16,
Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Poik ne
2016.gada 20.decembrī Ludzas novada pašvaldība sa ēma dzīvojam s m jas Biržas iel
16, Ludz p rvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar
Nr.3.1.1.8.1/1337) ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Biržas iel 16 bēni u p rseguma siltin šanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes 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”” 15.punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
energoefektivit tes pas kumiem: 15.2.2.apakšpunkts nosaka, ja daudzdzīvokļu m jas kopēj
platība ir no 3001 m² līdz 4000 m² ne vair k k EUR 12000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, 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.punkt
noteiktie dokumenti.
2016.gada 20.decembrī pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisijas sēdē, izskatot
darbu t mi bēni u p rseguma siltin šanai dzīvojamai m jai Biržas iel 16, Ludz , kas sast dīta
par kopējo summu EUR 3628,19 un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes
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saistošo noteikumu Nr.19 15.punkta 15.2.2.apakšpunktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu
EUR 1000,00 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” 15.punkta
15.2.2. apakšpunktu, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs

Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt dzīvojam s m jas Biržas iel 16, Ludz bēni u p rseguma siltin šanai, Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi).
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma sa emšanu.
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 pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
Zi o: I.Igovena
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Invalīdu biedrības iesniegumu, kas
pašvaldīb sa emts 19.12.2016. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1328, ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu pas kuma “NVO nozīme un iespējas demokr tisk s sabiedrības izveidē”
EUR 150.00 apmēr . Pas kums tiks organizēts š.g. 28.decembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti vērsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realizēšanai piešķiram summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pas kumam.
emot vēr iepriekšminēto, atkl ti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt Ludzas Invalīdu biedrībai pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmēr
pas kuma “NVO nozīme un iespējas demokr tisk s sabiedrības izveidē” organizēšanai.
2. Ludzas Invalīdu biedrībai 10 dienu laik pēc pas kuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saska ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Par dz vojam s plat bas piešķiršanu speci listam
Zi o: A.Meikš ns
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Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi J. V., personas kods XXX,
19.10.2016. iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību k speci listam un iesniegumam
pievienotus dokumentus (darba devēja – SIA “Ludzas medicīnas centrs” iesniegumu ar lūgumu
nodrošin t ar dzīvojamo platību speci listu un darba līguma kopiju).
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ” 21.¹ panta pirmo
daļu, 22.² panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 9.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldības autonom funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvot jiem dzīvokļa jaut jumu
risin šan , Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 3 “Par palīdzību
dzīvokļu jaut jumu risin šan ” 9¹.2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai valdījum
esošu dzīvojamo telpu, kurai Ludzas novada dome ir noteikusi speci listam izīrējamas
dzīvojam s telpas statusu, pašvaldība ar domes lēmumu ir tiesīga izīrēt speci listam, kas veic ar
valsts vai pašvaldības funkciju nodrošin šanu saistītu p rvaldes uzdevumu jom , kur konstatēts
nepietiekams kvalificēto speci listu nodrošin jums, Ludzas novada domes Dzīvokļu komisijas
2016.gada 21.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.24, 5.punkts), ar kuru J. V. ir uz emta Ludzas
novada pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistr un ir iekļauta Ludzas novada pašvaldības
dzīvokļa jaut jumu risin šan sniedzam s palīdzības reģistr “Kvalificētie speci listi”, atkl ti

balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Olita Bakl ne, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

1. Piešķirt J. V., personas kods XXX, 2-istabu dzīvokļa Nr.X, Rai a iela 32, Ludz ,
Ludzas novad res ties bas.
2. J. V. viena mēneša laik noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” par dzīvokļa Nr.X, Rai a iela 32, Ludz , Ludzas novad īri.
3. Noteikt dzīvojam s telpas īres līguma termi u – uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne
ilg ku par trim gadiem. Izbeidzoties dzīvojam s telpas īres līguma termi am, īrniekam ir tiesības
uz īres līguma termi a pagarin šanu, ja tiks turpin tas darba tiesisk s attiecības ar darba devēju.
4. Lēmumu var p rsūdzēt viena mēneša laik no t spēk st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas Rēzeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, Rēzeknē, LV-4601.

Sēdi slēdz plkst. 14.40.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 22.decembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 22.decembrī.

I.Vonda

