LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2016.gada 30.august

Ludzā

Protokols Nr. 15

Sēde sasaukta plkst. 14.45
Sēdi atklāj plkst. 14.47
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Al na Gendele
Protokolē – administrat vās nodaļas pašvald bas sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs (sēdē piedalās no plkst. 14.48), Juris
Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 14.50), Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova
Sēdē nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Igors Lapšovs – aizņemts pamatdarbā; Jānis Ivulāns atvaļinājumā
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datort kla administrators; Krist ne
Nikolajeva, juridiskās nodaļas vad tāja; Sergejs Jakovļevs, novada pašvald bas izpilddirektors;
Svetlana Rimša, sabiedrisko attiec bu vad tāja
Atkl ti balsojot: PAR – 11 (Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Al na Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, ārkārtas domes
sēdes darba kārt ba apstiprināta.
Domes s des darba k rt ba:
1. Par nekustamā pašuma – zemes vien bas 698 m2 plat bā, Tālavijas ielā 136A, Ludzā,
Ludzas novadā izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
2. Par sociālā dz vokļa statusa piešķiršanu.
3. Par speciālistam iz rējamas dz vojamās telpas statusa piešķiršanu.
4. Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas atbalstāmo profesionālo studiju
specialitāšu apstiprināšanu.
Plkst. 14.48 ierodas domes deputājs Andrejs Andrejevs.
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1. §
Par nekustam pašuma – zemes vien bas 698 m2 plat b , T lavijas iel 136A,
Ludz , Ludzas novad izsoles rezult tu, protokola apstiprin šanu
Ziņo: E.Mekšs
2016.gada 28.apr l Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
pašuma - zemes vien bas 698 m2 plat bā, Tālavijas ielā 136A, Ludzā, Ludzas novadā pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.8, 17.§) un 2016.gada 21.jūnijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par
groz jumiem 2016.gada 28.apr ļa Ludzas novada domes lēmumā “Par nekustamā pašuma –
zemes vien bas 698 m2 plat bā, Tālavijas ielā 136A, Ludzā, Ludzas novads pirmās izsoles
rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.8,
17.§)” (protokols Nr.10, 2.§).
2016.gada 10.augustā tika r kota nekustamā pašuma - zemes vien bas 698 m2 plat bā,
Tālavijas ielā 136A, Ludzā, Ludzas novadā, izsole, kurā piedal jās divi pretendenti un augstāko
cenu piedāvāja - fiziska persona M. A., personas kods XXX. Pretendente nosol ja augstāko cenu
EUR 3886,54 (tr s tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši euro 54 centi) un ir ieguvusi ties bas
iegūt pašumā nekustamo pašumu Tālavijas iela 136A, 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”.
M. A. ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 3886,54 (tr s tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit seši euro 54 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald bām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu un Ludzas novada
pašvald bas pašumu atsavināšanas komisijas 2016.gada 10.augustā organizētās izsoles
rezultātiem, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā pašuma - T lavijas iela 136A, Ludza, Ludzas novads
(kadastra numuru 68010020112), kas sastāv no zemes vien ba 698 m2 plat bā ar kadastra
apz mējumu 68010020073, 2016.gada 10.augusta izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atz t
M. A., personas kods XXX, adrese: (adrese).
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma l gumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram.
2.§
Par soci l dz vokļa statusa piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Likuma „Par sociālajiem dz vokļiem un sociālajām dz vojamām mājām” 4.panta pirmā
daļa nosaka, ka jautājumu par sociālo dz vokļu un sociālo dz vojamo māju veidošanu izlemj
pašvald ba, ņemot vērā tās administrat vajā teritorijā dz vojošo sociāli maznodrošināto (trūc go)
un sociāli mazaizsargāto personu (ģimeņu) piepras jumu, kā ar pašvald bas iespējas. Sociālā
dz vokļa un sociālās dz vojamās mājas statusu nosaka vai atceļ attiec gās pašvald bas dome,
pieņemot par to lēmumu, savukārt trešā daļas 1.punkts nosaka, ka sociālā dz vokļa statusu var
noteikt neiz rētiem pašvald bas pašumā esošiem dz vokļiem.
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Likuma „Par pašvald bām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka pašvald bas
autonomā funkcija ir sniegt pal dz bu iedz votājiem dz vokļa jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald bām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par sociālajiem dz vokļiem un sociālajām dz vojamām mājām”
4.panta pirmo daļu, atkl ti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Al na Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt sociālā dz vokļa statusu dz voklim Nr.6, Stacijas ielā 66, Ludzā, Ludzas
novadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Plkst. 14.50 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
3.§
Par speci listam iz r jamas dz vojam s telpas statusa piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns; J.Kušča, A.Gendele
Pamatojoties uz likuma „Par pal dz bu dz vokļa jautājumu risināšanā” 11. panta trešo
daļu, kurā noteikts, ka pašvald bas dome ar atsevišķu lēmumu ir ties ga pašvald bai piederošai vai
tās nomātai neiz rētai dz vojamai telpai noteikt speciālistam iz rējamas dz vojamās telpas statusu,
likuma „Par pašvald bām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka pašvald bas autonomā
funkcija ir sniegt pal dz bu iedz votājiem dz vokļa jautājumu risināšanā, atkl ti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Al na Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt pašvald bas dz voklim Nr. 56, 18.novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā
speci listam iz r jamas dz vojam s telpas statusu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas atbalst mo profesion lo studiju
specialit šu apstiprin šanu
Ziņo: A.Meikšāns; J.Atstupens, A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvald bas stipendiju nolikuma 1.3.punktu, kurš nosaka,
ka Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanai
atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes kārtējā gadā, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Al na Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Reg na Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalst t šādas profesionālo studiju specialitātes Ludzas novada pašvald bas stipendiju
piešķiršanai un studiju maksas apmaksai 2016.gadā:
- ārstniec ba;
- medic nas māsas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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Sēdi slēdz plkst. 14.53.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vad tāja
Domes sēdes protokols parakst ts 2016.gada 30.augustā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakst ts 2016.gada 30.augustā.

I.Vonda

