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

2019.gada 25.jūlijā

Protokols Nr. 12

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās - novada domes deputāti: Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās - novada domes deputāti: Juris Atstupens – attaisnotu iemeslu dēļ; Lolita
Greitāne – attaisnotu iemeslu dēļ, Arturs Isakovičs - attaisnotu iemeslu dēļ, Jevgenija Kušča attaisnotu iemeslu dēļ, Valdis Maslovskis - attaisnotu iemeslu dēļ
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris
Pentjušs, datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Līga
Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina no sēdes darba kārtības izslēgt
9.jautājumu “Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada pagastu
administratīvajās teritorijās”, attiecīgi mainīt darba kārtības numerāciju.
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 12 jautājumi.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar
šādiem jautājumiem:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
2. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumā “Par
atļaujas izsniegšanu atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai SIA “Ellikss Holding” Ludzā,
Rūpniecības ielā 3c” (protokols Nr. 7, 38.§).
3. Par telpu nomas līguma pagarināšanu biedrībai “Ludzas rajona partnerība” Raiņa ielā
16, Ludzā, Ludzas novadā.
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4. Par grozījumiem nolikumā “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas
un kontroles kārtība”.
5. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VOLVO S70, valsts reģistrācijas
Nr.DP 290 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
6. Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas
noteikšanu.
7. Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu.
8. Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20.punktu.
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma (protokols
Nr.7, 10.§) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 5.punktā.
2. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumā (protokols
Nr.6, 1.§, 29.p.) „Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu”.
3. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumā
”Par nekustamā īpašuma “Visjaki”, Bļaideļi, Briģu pagastā, Ludzas novadā, nodošanu bez
atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā” (protokols Nr. 9, 28.§).
4. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu.
5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
7. Par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa apstiprināšanu Ludzas
novada Rundēnu pagasta administratīvajā teritorijā.
8. Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
9.
Par
nekustamā
īpašuma,
zemes
vienības
(starpgabala)
ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0415, 163 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 9B,
Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
10. Par zemes vienības (ar kadastra apzīmējumu 68580050126) 7,7 ha platībā, pēc
adreses Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
11. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu.
12. Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 68780060093, 3,3 ha platībā, kas atrodas pēc adreses Nirzas pagasts, Ludzas
novads.
13. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
14. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumā “Par
atļaujas izsniegšanu atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai SIA “Ellikss Holding” Ludzā,
Rūpniecības ielā 3c” (protokols Nr. 7, 38.§).
15. Par telpu nomas līguma pagarināšanu biedrībai “Ludzas rajona partnerība” Raiņa ielā
16, Ludzā, Ludzas novadā.
16. Par grozījumiem nolikumā “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas
un kontroles kārtība”.
17. Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VOLVO S70, valsts reģistrācijas
Nr.DP 290 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
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18. Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas
noteikšanu.
19. Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu.
20. Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu.

1.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma
(protokols Nr.7, 10.§) „Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu”
5.punktā
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 10.§) „Par
zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” 5.punktā tika nolemts:
1. Piešķirt Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecībai “NIEDRAS”, reģistrācijas
numurs 46801002964, nomā zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060157
un zemes vienību 6,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060076 Isnaudas pag., Ludzas
nov. ar 2019.gada 1.maiju bez apbūves tiesībām uz sešiem gadiem.
4. Noteikt par zemes vienības 6,5 ha platību ar kadastra apzīmējumu 68580060076 nomas
maksu 383,50 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecībai “NIEDRAS” 2019.gada 13.maijā
iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (reģistrēts 14.05.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/1682S), kurā lūdz sertificētam vērtētājam noteikt zemes nomas vērtību zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68580060076 Isnaudas pag., Ludzas nov. lauksaimniecībā izmantojamai zemes
daļai. Ludzas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “DZIETI” par zemes nomas vērtības
noteikšanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060076 Isnaudas pag., Ludzas nov.
lauksaimniecībā izmantojamai zemes daļai 4,1 ha platībā.
Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (SIA “DZIETI”) 2019.gada 5.jūnija vērtējumu
Nr.Z-19/281: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060076 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes 4,1 ha platībā nomas maksa gadā ir 130 EUR (bez PVN) un neatkarīgā
vērtētāja atlīdzības summa ir 98,00 EUR un pievienotās vērtības nodoklis 20,58 euro.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma (protokols Nr.7, 10.§)
„Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu” lemjošās daļas pirmo
punktu, otro punktu un ceturto punktu un izteikt tos jaunā redakcijā:
„1. Piešķirt Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecībai “NIEDRAS”,
reģistrācijas numurs 46801002964, nomā zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060157 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060076 Isnaudas pag., Ludzas
nov. lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 4,1 ha platībā ar 2019.gada 1.maiju bez apbūves
tiesībām uz sešiem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecību
“NIEDRAS”, reģistrācijas numurs 46801002964, par zemes vienības 1,9 ha platību ar kadastra
apzīmējumu 68580060157 un par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060076 Isnaudas
pag., Ludzas nov. lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 4,1 ha platībā, termiņā no 2019.gada
1.augusta līdz 2025.gada 31.jūlijam.
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4. Noteikt par zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 4,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580060076 nomas maksu 130,00 euro gadā un pievienotās vērtības
nodoklis.”
2. Noteikt, ka šī lēmuma ceturtais punkts stājas spēkā ar 2019.gada 1.augustu.
3. Noteikt, ka Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecībai “NIEDRAS” kompensē
Ludzas novada pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 98,00 euro un
pievienotās vērtības nodokli 20,58 euro.

2.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumā
(protokols Nr.6, 1.§, 29.p.) „Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu”
_____________________________________________________________________________
Ziņo: A.Meikšāns
Ar Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 1.§, 29.p.)
“Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 3.apakšpunktu tika nolemts noteikt zemes
vienībai 11,9 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0170 nomas maksu 714,00 euro
gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecība “NIEDRAS”, reģistrācijas numurs
46801002964, 2019.gada 30.aprīlī iesniedza Ludzas novada pašvaldībai iesniegumu (reģistrēts ar
Nr. 3.1.1.5/2019/1571-S), kurā lūdz sertificētam vērtētājam noteikt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0170 lauksaimniecībā izmantojamai zemei zemes nomas vērtību.
Saskaņā ar neatkarīga vērtētāja (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DZIETI”) 2019.gada
5.jūnija vērtējumu Nr. Z-19/280, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0170
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 7,0 ha platībā nomas maksa gadā ir noteikta 328,00 EUR
(bez PVN) un neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summa ir 98,00 EUR (bez PVN).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” trešās daļas 30.4.apakšpunktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.6, 1.§,
29.p.) “Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” 3.apakšpunktu un izteikt to jaunā
redakcijā:
“3. Ar 2019.gada 1.augustu noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0170
lauksaimniecībā izmatojamai zemei 7,0 ha platībā nomas maksu 328,00 euro gadā un
pievienotās vērtības nodoklis.”
2. Papildināt Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.6,
1.§, 29.p.) “Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu” ar 7.apakšpunktu un izteikt to šādā
redakcijā:
“7. Noteikt, ka Ciblas novada Ciblas pagasta zemnieku saimniecība “NIEDRAS”
kompensē Ludzas novada pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 98,00
euro un pievienotās vērtības nodoklis”.
3. Šīs lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai veikt grozījumus 2019.gada
2.aprīļa 27.01.2015. zemes nomas līguma Nr. Z-36/2015 pārjaunojuma līgumā.
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3.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumā
“Par nekustamā īpašuma “Visjaki”, Bļaideļi, Briģu pagastā, Ludzas novadā nodošanu bez
atlīdzības Latvijas valstij Aizsardzības ministrijas personā” (protokols Nr.9, 28.§)
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Aizsardzības
ministrijas 2019.gada 1.jūlija vēstuli Nr.MV-N/1632 “Par nekustamā īpašuma nodošanu
Aizsardzības ministrijai (“Visjaki”, Bļaideļi, Brigu pagasts, Ludzas novads)”, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2019.gada 30. maija sēdes lēmumā „Par nekustamā
īpašuma “Visjaki”, Bļaideļi, Brigu pagastā, Ludzas novadā nodošanu bez atlīdzības Latvijas
valstij Aizsardzības ministrijas personā” (protokols Nr.9, 28.§) grozījumu un izteikt lēmuma
2.punktu šādā redakcijā:
“2. Noteikt Aizsardzības ministrijai pienākumu bez atlīdzības nodot Ludzas novada
pašvaldībai nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 6846 005 0076, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 005 0076 1,0538 ha platībā un atrodas “Visjaki”, Bļaideļi,
Briģu pagastā, Ludzas novadā, ja nekustamais īpašums vairs netiek izmantots noteiktās funkcijas
– valsts aizsardzības uzdevuma veikšanai.”
2. Šo lēmumu nosūtīt Aizsardzības ministrijai (K.Valdemāra iela 10/12, Rīga,
LV-1473, kanceleja@mod.gov.lv).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

4.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2019.gada 16.jūlija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/274 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts
17.07.2019. reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2232-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem 2019.gada jūnija mēnesī aprēķināto summu EUR 298,80 apmērā t.sk.
EUR 2.22 par apgaismošanu, EUR 287,78 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un
EUR 8.80 ūdens patēriņa starpību.
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, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
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Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un
ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada jūnija mēnesi EUR 298,80 (divi simti
deviņdesmit astoņi euro 65 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada jūnija mēnesi
EUR 298,80 (divi simti deviņdesmit astoņi euro 65 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.
2.
2019.gada 9.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma SIA “LATGALES NAMU
APSAIMNIEKOTĀJS” (reģistrācijas numurs 42403014716, juridiskā adrese – Brīvības iela iela
33 – 17A, Rēzekne) rēķinu Nr. 201907-550101 par neizīrēto brīvo dzīvokli Nr.10, Latgales ielā
92, Ludzā, apsaimniekošanas maksas apmaksu par 2019.gada jūlija mēnesi EUR 53,50 apmērā.
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, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos SIA “LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par
Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošā neizīrētā dzīvokļa Nr.10 Latgales ielā 92, Ludzā,
apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2019.gada jūlija mēnesi EUR 53,50 (piecdesmit trīs
euro 50 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošā neizīrētā dzīvokļa Nr.10 Latgales ielā
92, Ludzā apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2019.gada jūlija mēnesi EUR 53,50
(piecdesmit trīs euro 50 centu) apmērā.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS” domes
lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

5.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu un precizējumiem 3.punktā, sēdes vadītājs
E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar precizējumiem.
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Teātris azotē” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 10.07.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2175-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu atklāto nodarbību ģimenēm un bērniem organizēšanai Ludzas
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pilsētas svētku laikā EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 10.augustā pilsētas
parkā, nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā J.Soikāna Ludzas mākslas skolas zālē. Finansējumu
plānots izlietot plauktu, kastu u.c. materiālu nodarbību organizēšanai iegādei, kā arī
reprezentācijas materiālu un kancelejas preču iegādei.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Teātris azotē” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
atklāto nodarbību ģimenēm un bērniem organizēšanai.
2. Biedrībai “Teātris azotē” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins)
un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Jaunslobodkas pareizticīgo draudzes iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 11.07.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2182-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu Dievmātes piedzimšanas svētku organizēšanai pie Opoļu svētavota
EUR 150.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 21.septembrī.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz EUR
150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Jaunslobodkas pareizticīgo draudzei pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 150.00 apmērā Dievmātes piedzimšanas svētku organizēšanai.
2. Jaunslobodkas pareizticīgo draudzei 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Zilupes Kristus Krusta pacelšanas pareizticīgo
draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 11.07.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2183S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Kapelas un autotransporta
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stāvlaukuma jaunbūves būvniecība “Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads” īstenošanai
EUR 2 500.00 apmērā. Kopējās projekta izmaksas EUR 16 157.59.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka projekta finansējumam piešķiramā summa līdz EUR
4000.00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās organizācijas projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un
infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Zilupes Kristus Krusta pacelšanas pareizticīgo draudzei pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 2 500.00 apmērā projekta “Kapelas un autotransporta stāvlaukuma
jaunbūves būvniecība “Svētavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads” īstenošanai.
2. Zilupes Kristus Krusta pacelšanas pareizticīgo draudzei divu nedēļu laikā pēc projekta
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu izlietojumu
saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu, dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Jaunslobodkas pareizticīgo
draudzi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns

____________

1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 28.06.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 28.06.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/119-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
J.Soikāna ielā 25a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1237, 79 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
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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 viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentam 50% apmērā ēkas J.Soikāna ielā 25a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 15.07.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/51-N), Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma J.Soikāna ielā 25a, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
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.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 28.06.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 28.06.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/120-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 186, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai -550,49 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1170,45 EUR.
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Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentam 50% apmērā ēkas Latgales ielā 186, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 15.07.2019. atzinumu Nr.
3.5.20/2019/52-N), Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai 400,00 EUR un ūdensapgādes
sistēmas pieslēgšanai 275,25 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> nekustamajam īpašumam Latgales
ielā 186, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 28.06.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 28.06.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/121-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
J.Soikāna ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 899,82 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas J. Soikāna ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 15.07.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/53-N), Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma J.Soikāna ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
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
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sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 08.07.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 2019.gada 8.jūlijā un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/129-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā Ivanam Ivanovam piederošā nekustamā īpašuma
Kr.Barona ielā 46, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1012,93 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7.2. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR
1000,00 (viens tūkstotis euro) izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens
tūkstotis euro) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja: īpašnieka
ģimenē dzīvo 1. pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai
bērns invalīds, kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentam 100% apmērā ēkas Kr. Barona ielā 46, Ludzā, Ludzas novadā, LV5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 15.07.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/54-N), Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 1000,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Kr.Barona ielā 46, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai Ivanam Ivanovam pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” 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. Atzīt par spēku zaudējušu Ludzas novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu “Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.11, 13.§ 2.punkts).
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.§
Par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa apstiprināšanu
Ludzas novada Rundēnu pagasta administratīvajā teritorijā
Ziņo: A.Meikšāns; A.Gendele, E.Mekšs, Z.Buliga
Uzklausot domes deputātu viedokļus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes, malkas
iepirkumu, realizācijas faktiskām izmaksām un iedzīvotāju maksātspēju, atklāti balsojot: PAR –
9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Atlikt jautājuma “Par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un realizācijas tarifa
apstiprināšanu Ludzas novada Rundēnu pagasta administratīvajā“ izskatīšanu.
8.§
Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Meikšāns
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.
Nekustamais īpašums, ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts Nirzas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000397843 ar kadastra numuru 68780050295, kas
sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68780050295001; 68780050295002 un un zemes
vienības 0,8008 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050416.
2019.gada 16.jūlijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes
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sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ”Skola”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas
novadā reģistrēts Nirzas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000397843 ar kadastra
numuru 68780050295, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68780050295001;
68780050295002 un zemes vienības 0,8008 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050416.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
9.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības (starpgabala) ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0415, 163 m2 platībā, kas atrodas
pēc adreses Fr.Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Meikšāns
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.
2019.gada 5.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Kristīnes Nikolajevas
iesniegums ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 163 m2 platībā, pēc adreses
Fr.Kempa iela 9B, 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 2019.gada 16.jūlija lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes vienības
(starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415, 163 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses
Fr.Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai un ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (starpgabalu) ar kadastra apzīmējumu 6801 006
0415, 163 m2 platībā, kas atrodas pēc adreses Fr.Kempa iela 9B, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0415
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.
10.§
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Par zemes vienības (ar kadastra apzīmējumu 68580050126) 7,7 ha platībā,
pēc adreses Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Ziņo: A.Meikšāns
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
2019.gada 12.jūlijā tika saņemts Z/S “Akācijas” reģistrācijas numurs LV46801003194
atsavināšanas ierosinājums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 2.2.9.4/2019/2194-S), ar lūgumu iegūt
īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68580050126, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijas 2019.gada 16.jūlija lēmumu “Par zemes vienības (ar kadastra apzīmējumu
68580050126) 7,7 ha platībā, pēc adreses Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 8 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS
– 1 (Alīna Gendele); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma - zemes vienības 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580050126, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580050126, Isnaudas pagasts, Ludzas novads reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
11.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads pirmās
izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
2019.gada 30.maijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 24.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.4, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.901 - 4 ar kadastra numuru
68019002508.
2019.gada 16.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona ielā 44,
Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010050016001; 68010050016002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016 pirmā
izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Komisija,
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izvērtējot situāciju, iesaka rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli un samazināt izsoles sākumcenu
par 20%.
2019.gada 16.jūlijā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona iela 44, Ludza, Ludzas novads
pirmās izsoles rezultātu, protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu”.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9
(Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 16.jūlija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona ielā 44,
Ludzā, ar kadastra numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m2 platībā, kopīpašuma
domājamās daļas 5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050016001;
68010050016002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050016 pirmās izsoles protokolu Nr.1,
izsoles rezultātus un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa Nr.4, Kr.Barona ielā 44, Ludzā, ar kadastra
numuru 68019002508, kas sastāv no dzīvokļa 52,6 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
5213/19405 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050016001; 68010050016002 un zemes
ar kadastra apzīmējumu 68010050016, otrās izsoles sākumcenu - EUR 936,75 (deviņi simti
trīsdesmit seši euro un 75 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
12.§
Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 68780060093, 3,3 ha platībā, kas atrodas pēc adreses
Nirzas pagasts, Ludzas novads
Ziņo: A.Meikšāns
2019.gada 26.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts <Vārds Uzvārds>
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3.1.1.5/2019/2048-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780060093, pēc adreses
Nirzas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, Valsts
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 68780060093 ar kopējo platību 3,3 ha atrodas
Nirzas pagastā, Ludzas novadā un nav reģistrēts zemesgrāmatā. Šis zemes gabals robežojas ar
Nirzas ezeru un apkārtējie iedzīvotāji to varētu izmantot kā zaļo zonu, parkmežu. Minētā
teritorija ir nepieciešama pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai - publiskās atpūtas vietas un
peldvietas ierīkošanai. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, domes darbībai
un lēmumiem jābūt maksimāli lietderīgiem, savukārt 3.pantā noteikts, ka pašvaldība savu
funkciju izpildi nodrošina, ievērojot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
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 2019.gada 16.jūlija lēmumu „Par atteikumu nodot atsavināšanai
nekustamo īpašumu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68780060093, 3,3 ha platībā, kas
atrodas pēc adreses Nirzas pagasts, Ludzas novads” un ņemot vērā Ludzas novada domes
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teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 18.jūlija kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68780060093, 3,3 ha platībā, kas atrodas pēc adreses Nirzas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt Allai Moskalenko domes lēmumu uz adresi Dzelzsceļnieku iela 21 -21,
Rēzekne.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

13.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 22.07.2019.
iesniegumu, reģ. 22.07.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2254-S, par zemes vienības platībā 4,0 ha ar
kadastra apzīmējumu 68500050019 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500030064 „Soroka”, Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68500050019, „Amina”, Cirmas pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību platībā 4,0 ha
ar kadastra apzīmējumu 68500050019 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030064
„Soroka”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500050019, piešķirt īpašuma nosaukumu „Amina”, Cirmas pag., Ludzas
nov..
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 23.07.2019.g.
iesniegumu, reģ. 23.07.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2282-S, par zemes vienības platībā 1,7 ha ar
kadastra apzīmējumu 68800010401 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68800010501 „Orions”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 688000104014, „Āboliņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību platībā 1,7 ha
ar kadastra apzīmējumu 68800010401 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800010501
„Orions”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
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2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68800010401, piešķirt īpašuma nosaukumu „Āboliņi”, Ņukšu pag., Ludzas
nov..
14.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumā
“Par atļaujas izsniegšanu atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai
SIA "Ellikss Holding" Ludzā, Rūpniecības ielā 3c” (protokols Nr. 7, 38.§)
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA “Ellikss Holding”, reģistrācijas Nr. 42403040333,
juridiskā adrese “Meistari”, Strūžāni, Strūžānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4643, 23.07.2019.
iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 23.07.2019. ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8/2019/2276-S) par
saskaņojuma iesniegšanas termiņa par plānoto darbību ar zemes kopīpašniekiem pagarināšanu
Ludzā, Rūpniecības ielā 3c.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pamatojoties likuma par
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumā “Par atļaujas
izsniegšanu atkritumu reģenerācijas iekārtu izvietošanai SIA "Ellikss Holding" Ludzā,
Rūpniecības ielā 3c” (protokols Nr.7, 38.§) šādus grozījumus:
Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:
“1.1. “SIA “Ellikss Holding” līdz 01.10.2019. iesniegt Ludzas novada pašvaldībā
saskaņojumu par plānoto darbību ar zemes kopīpašniekiem: Latvijas Republikas Finanšu
Ministriju, Viktoru Saveļjevu, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un SIA “Passim””.

15.§
Par telpu nomas līguma pagarināšanu biedrībai “Ludzas rajona partnerība”
Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 15.jūlijā saņēma biedrības “Ludzas rajona
partnerība” iesniegumu Nr. 1/7/2019 par telpu nomas līgumu Nr.P-285/2014 (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.3.11.8/2019/2208-S), kurā lūdz pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu pēc
adreses Raiņa iela 16, Ludza.
Pamatojoties uz 20.02.2018. MK noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” un likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.b punktu,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2014.gada 2.jūnija nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.P-285/2014, kas
noslēgts starp Ludzas novada pašvaldību un biedrību “Ludzas rajona partnerība” reģistrācijas
Nr.40008104482 līdz 2024.gada 30.jūnijam.
2. Noteikt nomas maksu EUR 1,43 (viens euro 43 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī
un PVN (saskaņā ar aprēķinu lēmuma 1.pielikumā).
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
līgumam Nr.P-285/2014 par nedzīvojamās telpas nomas līguma pagarināšanu.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par grozījumiem nolikumā “Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanas un kontroles kārtība”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu 2012.gada 26.janvāra nolikumā “Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība” (apstiprināts ar Ludzas novada domes
2012.gada 26.janvāra sēdes lēmumu, protokolu Nr.3, 48.§) un izteikt Nolikuma 2.punktu šādā
redakcijā:
“2. Pieteikumu finansējuma saņemšanai var iesniegt sabiedriskās organizācijas, kas ir
reģistrētas uzņēmumu reģistrā.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par kustamās mantas – vieglais pasažieru VOLVO S70, valsts reģistrācijas
Nr.DP 290 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas –
vieglais pasažieru VOLVO S70, valsts reģistrācijas Nr.DP 290 nodošanu atsavināšanai, izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.11 23.§).
2019.gada 23.jūlijā tika rīkota kustamās mantas – vieglā pasažieru VOLVO S70, valsts
reģistrācijas Nr. DP 290, izsole, kurā piedalījās viens pretendents. Augstāko cenu piedāvāja fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendents nosolīja augstāko cenu EUR
212,40 (divi simti divpadsmit euro 40 centi) t.sk. PVN un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā
kustamo mantu - vieglo pasažieru VOLVO S70, valsts reģistrācijas Nr.DP 290.
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 kustamo mantu
nedēļas 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 212,40 (divi simti divpadsmit euro 40 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 2019.gada 23.jūlijā organizētās izsoles rezultātiem,
atklāti balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas – vieglā pasažieru VOLVO S70, valsts reģistrācijas
Nr.DP 290, 2019.gada 23.jūlija izsoles rezultātus. Kustamā manta nosolīta par EUR 212,40 (divi
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simti divpadsmit euro 40 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt -fizisku personu <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>.
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 Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs; E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja mēneša amatalgu EUR 1250,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
19.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja mēneša
amatalgu EUR 1142,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
20.§
Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu
Ziņo: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, atklāti
balsojot: PAR – 9 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Ar 2019.gada 1.jūliju noteikt Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja mēneša
amatalgu EUR 1186,00 apmērā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

Domes sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs sniedz pārskatu par Ludzas novada
pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā.
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze izpildīta par 60.59%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi no Valsts kases sadales konta tiek ieskaitīti,
ievērojot šādu sadalījumu pa ceturkšņiem: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24%, III ceturksnī –
26%, IV ceturksnī - 28%. Tātad I pusgadā tie ir 46%. Faktiskā izpilde ir 48.24% jeb par 113.7
tūkst. EUR vairāk. Šāda pati ieņēmumu sadale tiek piemērota arī Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda līdzekļiem. 1.pusgada izpilde - 48.4% jeb par 83.7 tūkst. EUR vairāk. Tomēr
jāņem vērā, ka vasaras mēnešos ienākumi no IIN pieaug saistībā ar strādājošo atvaļinājumu
izmaksām. Parasti rudenī vērojams IIN ieņēmumu kritums. Tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
kad IIN ieņēmumi nesasniedza plānoto prognozi, šogad mēs paredzam gan IIN, gan PFIF
pārpildi.(oktobra izpildes rādīs gada prognozi).
2019.gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi ir 408,6 tūkst EUR vai 78.7% un
iekasēti iepriekšējo gadu parādi - 24.4 tūkst.EUR. Te jāņem vērā, ka lielākā daļa iedzīvotāju NĪN
samaksā par visu gadu. Tomēr NĪN parāds uz 30.06.2019. ir 125.8 tūkst EUR.
Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas ir 335.9 tūkst. EUR, precizētā prognoze izpildīta par
100.8% vai gūti papildus ieņēmumi 8.7 tūkst. EUR.
Ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem izpilde ir 252.3 tūkst.
EUR jeb 49.6% .
No kopējiem ieņēmumiem 9.36 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir
3.3 miljoni EUR, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0.25 miljoni EUR, saņemtie
transfertu maksājumi 5.81 miljoni EUR.
Pamatbudžeta izdevumi ir 7.1 miljons EUR, jeb apgūti par 40.7 %, t.sk.
- atlīdzībai – 4 miljoni EUR,
- precēm un pakalpojumiem 1.7 miljoni EUR,
- aizdevumu apkalpošanas maksai 16 tūkstoši EUR,
- dotācijām 1.3 tūkstoši EUR,
- kapitāliem izdevumiem 3.8 miljoni EUR jeb apgūti tikai 18 % no plānotajiem darbiem,
- sociāliem pabalstiem 448 tūkstoši EUR, t.sk. bezdarbnieku stipendijām 147.7 tūkst.
EUR, pabalstos garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai izmaksāti 40 tūkst. EUR.
Kopumā pabalstu izmaksu izpilde 42.1% jeb par 83 tūkst. EUR mazāk nekā plānots.
- izdevumiem transfertiem 147.8 tūkstoši EUR, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 89.6 tūkstoši EUR.
Atmaskāti aizņēmumi - 1.824 milj.EUR, saņemti aizņēmumi-1.463 milj EUR, tai skaitā
1.2 milj. EUR ieguldījums SIA “Ludzas apsaimniekotājs” pamatkapitālā.
Naudas līdzekļu atlikums kontos 3.11 milj. EUR, tai skaitā pašu līdzekļi 1.2 milj. EUR,
kuriem atlīdzībai jāizmaksā 402.5 tūkst. EUR (iepriekšējā gadā dažos mēnešos bija situācija, kad
pašu līdzekļu atlikumi kontā bija vien daži tūkstoši EUR).
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Speciālais budžets
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti ceļu ikdienas uzturēšanai
183.7 tūkst. EUR, kapitālajiem izdevumiem 8.8 tūkst. EUR, aizņēmumu atmaksai 65.5 tūkst.
EUR. Atlikums kontā 134.5 tūkst. EUR.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 1.pusgadā gūti 13.7 tūkstoši EUR, izdevumi 0.5
tūkst. EUR, Līdzekļu atlikums uz 30.06.2019. - 40.1 tūkstotis EUR.
Ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un licencēm 3.5 tūkst. EUR, 2019.gadā izdevumi nav
veikti un atlikums uz 30.06.2019.- 11.4 tūkstoši EUR.
Ziedojumi saņemti 0.4 tūkst. EUR, izlietoti 0.6 tūkst. EUR, neizlietoto ziedojumu atlikums
uz 30.06.2019.- 4.8 tūkst. EUR.
Noklausoties sniegto informāciju par pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā,
Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Sniegto informāciju par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi 2019.gada 1.pusgadā
pieņemt zināšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14.30.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 25.jūlijā.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 25.jūlijā.

I.Vonda

1. pielikums
2019.gada 25.jūlija
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.12, 4.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins 2019.gada
jūnijs
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Nr.
p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana

EUR

1.

Tālavijas ielā 54 dz.2

35.45

2

3.43

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Raiņa ielā 59 dz.7
Latgales ielā 51 dz.29
Raiņa ielā 59 dz.3
Raiņa ielā 59 dz. 2
Kr.Barona ielā 12 dz.4
Raiņa ielā 59 dz.5
Biržas iela 4 dz.3

40.16
39.69
28.85
28.30
53.96
39.69
28.68
41.91
19.37
33.18

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

11.86
11.72
8.52
8.36
29.44
11.72
8.47
22.86
5.72
7.14

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stacijas iela 91 dz.4
Krāslavas ielā 11 dz.1
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Parku 42 dz.4/3
Latgales ielā 238a dz.8
Biržas iela 4 dz.2
Baznīcas ielā 30 dz.3
Skolas ielā 35 dz.2
Kopā:

41.41
63.90
37.05
35.38
21.33
18.78
38.74
29.06
49.52

2
3
2
2
1
1
1
2
2

20.19
42.76
19.86
14.55
7.24
12.69
27.77
8.83
4.65
287.78

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Adrese
Krāslavas ielā 11 dz.1
Biržas iela 4 dz.3
Biržas iela 4 dz.2
Latgales iela 92 dz.10
Skolas iela 35 dz. 2
Kopā:

Apgaismojums
EUR

Brīvs
no - līdz

03.03.2015.07.06.2019.
25.02.2016.
08.01.2016.
01.12.2016.
01.06.2017.
01.06.2017.
20.04.2017.
15.01.2018.
20.03.2018.
01.10.2018.
15.03.2019.10.06.2019.
29.03.2019.
11.04.2019.
18.04.2019.
30.04.2019.
07.05.2019.
08.05.2019.
24.05.2019.
14.06.2019.
27.06.2019.

0.16

0.40
0.08

0.59
0.11
0.21
0.28
0.34
0.05
2.22

par ūdens patēriņa starpības izdevumiem
2019.gada jūnijs
Apkure
Brīvs
EUR
no-līdz
1.21
0.95
3.18
3.23
0.23
8.80

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

11.04.2019.
15.03.2019.- 10.06.2019.
24.05.2019.
17.06.2019.
27.06.2019.

A.Poikāne

1.pielikums
Ludzas novada domes
2019.gada 25.jūlija sēdes
protokola Nr.12, 15.§
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Nomas maksas aprēķins par telpu nomu Ludzas novada pašvaldības
administratīvajā ēkā – Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads
Izdevumu postenis

Summa (EUR) par 12 mēnešiem

1.Ēkas nolietojums

2251.56

2.Ugunsdzēsības signalizācijas nolietojums

801

3.Ugunsdzēsības signalizācijas apkalpošana

180

4. Zibens aizsardzības sistēmas nolietojums

211.68

5.Apsardzes signalizācijas apkalpošana

600

6.Deratizācijas pakalpojums

72

7.Apkopēju darba samaksa un darba devēja VSAOI

13339.68

8.Saimniecības vadītāja darba samaksa un darba devēja VSAOI

7693.58

9.Sanitāri higieniskā uzturēšana

169.88

10.Izdevumi remontdarbiem

7167.47

11.Atkritumu izvešana

1769

12.Saimniecības preces un materiāli

1500
Pavisam

35755.85

Nomas maksa par telpu izmantošanu par 1 m² mēnesī – 1.43 EUR
35755.85 EUR: 2090.7m²: 12 mēneši= 1.43 EUR
Telpām ar gaisa kondicionēšanas sistēmu papildus nomas maksai – 11.31 EUR par vienu iekārtu
mēnesī.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

