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 29.augustā

Protokols Nr. 13

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: Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne (sēdē piedalās līdz plkst. 14.18), Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās
novada domes deputāti: Valdis Maslovskis – atvaļinājumā; Arturs Isakovičs – darbnespēja
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs
Vasiļevskis, datorsistēmu un datortīkla administrators; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības
izpilddirektors
-

Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” žurnālists

Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 30 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem:
1. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
2. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.__„Grozījums Ludzas novada
pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
3. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi Ludzas novada
domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
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līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai”” apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
31., 32. 33.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
2. Par zemes vienību apvienošanu.
3. Par nekustamo īpašumu apvienošanu un adreses izslēgsanu no valsts adrešu reģistra.
4. Par adreses apstiprināšanu dzīvokļu telpu grupām Ludzas novada Nirzas pagastā.
5. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai.
6. Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu
zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
7. Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai.
8. Par Ludzas novada bāriņtiesas locekļu skaita noteikšanu un nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu.
10. Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu
centra izveide Ludzā” īstenošanai.
11. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”” apstiprināšanu.
12. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu.
13. Par dzīvojamās mājas Latgales iela 122, Ludzā, Ludzas novadā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvojamās mājas īpašniekiem.
14. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu.
15. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
17. Par kustamās mantas – pasažieru autobusa KAVZ 3270, valsts reģistrācijas
Nr. AR8400 izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Ozolkalni”, Istras pagasts, Ludzas novads,
otrās izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
24. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
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25. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
26. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Rekašova ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai atteikums.
27. Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
28. Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu “Par pašvaldības zemes nomu Ludzas
novadā” atcelšanu.
29. Par konkursa “Ludzas novada Gada cilvēks” nolikuma atzīšanu par spēkā neesošu.
30. Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā.
31. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
32. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Ludzas novada
pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu.
33. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai”” apstiprināšanu.

1.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>., 01.08.2019.
iesniegumu, reģ. 01.08.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2343-S, par zemes vienības 2,02 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010614 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68800010403 „Grabeževi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68800010614, „Kodeilas”, Ņukšu pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 2,02 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800010614 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800010403
„Grabeževi”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68800010614, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kodeilas”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 30.07.2019.
iesniegumu, reģ. 01.08.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2341-S, par zemes vienības 2,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500030393 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68500030075 „Brekši”, Cirmas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
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apzīmējumu 68500030393, „Brekšu kapi”, Cirmas pag., Ludzas nov., Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 2,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500030393 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030075
„Brekši”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500030393, piešķirt īpašuma nosaukumu „Brekšu kapi”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
3.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 05.08.2019.
iesniegumu, reģ. 05.08.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2386-S, par zemes vienības 9,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68860020210 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68860010172 „Priedītes”, Pildas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68860020210, „Jaunās priedītes”, Pildas pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 9,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68860020210 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68860010172
„Priedītes”, Pildas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68860020210, piešķirt īpašuma nosaukumu „Jaunās priedītes”, Pildas
pag., Ludzas nov..
4.
Izskatot akciju sabiedrības “VERTEX”, reģistrācijas numurs 41203040825, juridiskā
adrese Lielā iela 16, Talsi, Talsu nov., 02.08.2019 .iesniegumu, reģ. 05.08.2019. ar
Nr.3.1.1.5/2019/2375-S, par zemes vienības 10,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68860030013 un par zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860070032
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68860070030 „Strautiņi”, Pildas pag.,
Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam,
kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68860030013 un 68860070032,
„Mežstrauti”, Pildas pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka akciju sabiedrība “VERTEX”, reģistrācijas numurs 41203040825, atdala
zemes vienību 10,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860030013 un zemes vienību 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68860070032 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru
68860070030 „Strautiņi”, Pildas pag., Ludzas nov..
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2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68860030013 un 68860070032, piešķirt īpašuma nosaukumu
„Mežstrauti”, Pildas pag., Ludzas nov..

2.§
Par zemes vienību apvienošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot SIA “MYRTILLUS”, reģistrācijas numurs 41203020212, juridiskā adrese
Kronvalda bulvāris 10-31, Rīga, LV-1010, pilnvarotās personas Jāzepa Degļa, personas kods
070361-12816, 2019.gada 13.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā
2019.gada 14.augustā ar Nr.3.1.1.5/2019/2483-S, tika konstatēts, ka Jāzeps Deglis lūdz apvienot
SIA “MYRTILLUS” piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6846 009 0093 un
6846 009 0040 vienā zemes vienībā un apvienoto zemes vienību iekļaut nekustamā īpašuma
“Zenteņi” sastāvā.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta
4.punkts nosaka, ka kadastra informācijas sistēmā drīkst apvienot vairākus viena veida
nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 24.panta pirmās
daļas 1.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina nekustamā īpašuma
īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
4.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā
atdalot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.panta
5.punkts nosaka, ka nekustamo īpašumu veido grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, tam
pievienojot nekustamā īpašuma objektu.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 12.2.apakšpunkts nosaka, ka
jaunu zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja apvieno divas vai vairākas
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 14.punkts nosaka, ka apvienojot
zemes vienības, kas katra ietilpst dažādu nekustamo īpašumu sastāvā, apvienoto zemes vienību
reģistrē ierosinātāja norādītā nekustamā īpašuma sastāvā.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 20.2.apakšpunkts nosaka, ka
kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās
ziņas - nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna
zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
19.pantu, 24.pantu, un 33.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
12.2.apakšpunktu, 14.punktu, 20.2.apakšpunktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
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atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka SIA “MYRTILLUS”, reģistrācijas numurs 41203020212, apvieno zemes
vienības 11,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 009 0093 un 10,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 009 0040 vienā zemes vienībā.
2. Apvienotai zemes vienībai 22,3 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
ar kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
3. Apvienoto zemes vienību 22,3 ha platībā iekļaut nekustamā īpašuma “Zenteņi” ar
kadastra numuru 6846 009 0040, Briģu pagasts, Ludzas novads, sastāvā.
3.§
Par nekustamo īpašumu apvienošanu un adreses izslēgšanu no valsts adrešu reģistra
Ziņo: A.Meikšāns
2019.gada 1.augustā (reģ. ar Nr.3.1.1.5/2019/2342-S) Ludzas novada pašvaldībā
saņemts LR Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000282046, juridiskā adrese
Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, 2019.gada 31.jūlija iesniegums, kurā lūgts atļaut apvienot
zemes vienības Liepājas ielā 2B, Ludza, Ludzas nov. un Parku ielā 47A, Ludza, Ludzas nov.,
atstāt iepriekš piešķirto adresi Liepājas iela 2B, Ludza, Ludzas nov. un noteikt nekustamā
īpašuma zemes lietošanas mērķi.
Ludzas novada pašvaldības dome, izskatot LR Iekšlietu ministrijas iesniegumu konstatē,
ka :
[1.] LR Iekšlietu ministrijas vēlas apvienot/savienot piederošos nekustamos īpašumus:
Liepājas ielā 2B, Ludza, Ludzas nov. un Parku ielā 47A, Ludza, Ludzas nov..
[2.] Apvienošanas
procedūra attiecas tikai uz jau zemesgrāmatā ierakstītiem
nekustamiem īpašumiem un zemes vienībām.
[3.] Nekustamais īpašums Liepājas ielā 2B, Ludza, Ludzas nov., nekustamā īpašuma
kadastra numurs 68010040472, ir ierakstīts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar folijas
Nr.1208, sastāv no vienas zemes vienības 19290 m² platībā ar kadastra apzīmējumu
68010040472 un ar to funkcionāli saistītām četrām būvēm (kadastra apzīmējumi
68010040472001, 68010040472002, 68010040472005 un 68010040472008). Nekustamais
īpašums reģistrēts uz LR Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000282046, vārda.
Zemesgrāmatu tiesneša 13.04.2000. lēmums.
[4.] Nekustamais īpašums Parku ielā 47A, Ludza, Ludzas nov., nekustamā īpašuma
kadastra numurs 68010040654, ir ierakstīts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar folijas
Nr.1362, sastāv no vienas zemes vienības 2419 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040654.
Nekustamais īpašums reģistrēts uz LR Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000282046,
vārda. Zemesgrāmatu tiesneša 19.02.2002. lēmums.
[5.] Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.panta trešajai daļai, pašvaldība pieņem lēmumu
par zemes vienību apvienošanu. Likums nosaka, ka Zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja
apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
19.1.punkts nosaka, ja zemes vienībai ar vienu lietošanas mērķi pievieno zemes vienību vai daļu
no blakus esošas zemes vienības ar tādu pašu lietošanas mērķi.
Ņemot vērā LR Iekšlietu ministrijas ierosinājumu - apvienot zemes vienības Liepājas
ielā 2B, Ludza, Ludzas nov. un Parku ielā 47A, Ludza, Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas
noteikumi”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
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kārtība” trešās nodaļas 19.1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 4.punktu un 27.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot LR Iekšlietu ministrijai, reģistrācijas numurs 90000282046, piederošo
zemes vienību 19290 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040472 (nekustamā īpašuma
kadastra numurs 68010040472) un ar to funkcionāli saistītām četrām būvēm (kadastra
apzīmējumi 68010040472001, 68010040472002, 68010040472005 un 68010040472008)
Liepājas ielā 2B, Ludza, Ludzas nov. ar zemes vienību 2419 m² platībā ar kadastra apzīmējumu
68010040654 (nekustamā īpašuma kadastra numurs 68010040654) Parku ielā 47A, Ludza,
Ludzas nov..
2. Jaunveidojamai zemes vienībai ar to funkcionāli saistītām būvēm atstāt iepriekš
piešķirto adresi Liepājas iela 2B, Ludza, Ludzas nov..
3. Noteikt LR Iekšlietu ministrijas, reģistrācijas numurs 90000282046,, jaunveidojamai
zemes vienībai (Liepājas iela 2B, Ludza, Ludzas nov.) 21709 m² kopplatībā (platība var tikt
precizēta pēc kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi – Valsts
aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un
soda izciešanas iestāžu apbūve, klasifikācijas kods 0906.
4. Likvidēt un izslēgt no valsts adrešu reģistra adresi Parku iela 47A, Ludza, Ludzas nov.,
(klasifikatora kods 103469183).
4.§
Par adreses apstiprināšanu dzīvokļu telpu grupām Ludzas novada Nirzas pagastā
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi”
un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001001 adresi:
“Lāsīte”-1, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088710).
2. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001002 adresi:
“Lāsīte”-2, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088727).
3. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001003 adresi:
“Lāsīte”-3, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088735).
4. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001004 adresi:
“Lāsīte”-4, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088743).
5. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001005 adresi:
“Lāsīte”-5, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088751).
6. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001006 adresi:
“Lāsīte”-6, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088768).
7. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001007 adresi:
“Lāsīte”-7, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088776).
8. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001008 adresi:
“Lāsīte”-8, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088784).
9. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001009 adresi:
“Lāsīte”-9, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088792).
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10. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001010 adresi:
“Lāsīte”-10, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088807).
11. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001011 adresi:
“Lāsīte”-11, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 117088815).
12. Apstiprināt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 68780050289001012 adresi:
“Lāsīte”-12, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., (klasifikatora kods 118799786).
5.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
Ludzas novada pašvaldība 2019.gada 9.augustā saņēmusi Valsts zemes dienesta Latgales
reģionālās nodaļas 2019.gada 8.augusta elektronisku vēstuli ar Nr.2-13-L/2836, kurā lūgts noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 0,28 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060094 Isnaudas pag., Ludzas nov., kura ir iekļauta Rezerves zemes fondā, Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punkts nosaka, zemes lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai
zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 0,28 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580060094 Isnaudas pag., Ludzas nov. – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (klasifikatora kods 0201).

6.§
Par zemes vienību atzīšanu par piekritīgu Ludzas novada pašvaldībai un ierakstāmu
zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda
Ziņo: A.Meikšāns
Zemes pārvaldības likums 17.panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir
attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes fondā
ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par kuriem šā
panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta
publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās
zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību
pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo
zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.
No minētās Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par
rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
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(turpmāk – rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē šādu
nosacījumu iestāšanās:
1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes
izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš);
2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais
rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts);
3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās
piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.
No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves
zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes
konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums.
Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, Ludzas
novada dome
konstatē un secina:
[1] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikto, valstij un
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis
rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā teritorijā
vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās.
Zemes reforma Ludzas pilsētā pabeigta 2015.gada 28.janvārī, Ministru kabinetam izdodot
rīkojumu Nr.43 “Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā”, Ludzas novada
lauku apvidū - 2015.gada 9.septembrī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr.532 “Par zemes
reformas pabeigšanu Ludzas novada lauku apvidū”.
No minētā secināms, ka zemes reforma Ludzas novadā pabeigusies 2015.gada
9.septembrī.
[2] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību
vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par
zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu
Nr.190 „Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un
īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk –
Noteikumi Nr.190).
Atbilstoši Noteikumu Nr.190 7.2.apakšpunktā noteiktajam pēc tam, kad no visām
ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka
sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais
termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus
pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā
minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā nav norādītas
kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem lēmumu par zemes vienību
piekritību pašvaldībai.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu Valsts zemes dienests sagatavo
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas
sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes
gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par
kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk –
zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā
tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par visu to
vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības teritoriālajām vienībām,
par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu izdots līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai.
Ievērojot to, ka zemes reforma Ludzas novada administratīvajā teritorijā pabeidzās
2015.gada 9.septembrī, savukārt Noteikumi Nr.190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā secināms,
ka Ludzas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes izvērtētajā
sarakstā, beidzies 2017.gada 9.aprīlī.
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[3] Noteikumu Nr.190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām ministrijām
saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka sarakstā
nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais termiņš,
pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms
šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā
gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par sarakstā izdarītajām ministriju atzīmēm,
izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā norādītas kā valstij piekritīga zeme, būtu piekritīgas
pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” un elektroniski nosūta ministrijām un Valsts zemes dienestam
pašvaldību apkopoto sarakstu ar ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm.
Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā
minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu darbdienu
laikā.
Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka izvērtētais
zemes saraksts par Ludzas novada administratīvo teritoriju publicēts Valsts zemes dienesta
tīmekļa
vietnē
https://www.vzd.gov.lv/lv/par-mums/darbibas-jomas/zemesreforma/izvertesana/saraksti/R-09092015/.
[4] Atbilstoši Valsts zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā
ietvertajai informācijai pie zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040174 izdarīta atzīme
par tās piekritību valstij Finanšu ministrijas personā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68580020877 daļai izdarīta atzīme par tās piekritību valstij Satiksmes ministrijas personā un
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68010020280 – par tās piekritību valstij Satiksmes
ministrijai.
Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes lēmumam (protokols
Nr.6, 11.§) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020877 sadalīta divās daļās: zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 68580020410, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada
22.maija iesniegumu Nr.4.9/5578, būtu nosakāma kā uz Satiksmes ministrijas vārda
zemesgrāmatā ierakstāma valstij piekritīga zeme, un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
68580020716, kas saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2017.gada 22.maija iesniegumu Nr.4.9/5578
ieskaitāma rezerves zemes fonda zemēs.
Izvērtētajā zemes sarakstā neviena zemes vienība, kas ierakstītas zemesgrāmatā un kurām
īpašnieku domājama daļa neviedo vienu veselu, nav atzīmēta kā valstij piekritīga zeme.
Ar Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) “Par
zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” kā Ludzas novada
pašvaldībai piekrītošas noteiktas 75 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 68010010095,
68010010471, 68010018026, 68010010952, 68010018032, 68010018052, 68010028017,
68010030135, 68010030137, 68010030138, 68010030153, 68010030154, 68010030156,
68010030249, 68010038003, 68010038006, 68010038007, 68010038008, 68010040105,
68010060387, 68010060388, 68010060399, 68010060401, 68010068036, 68010068037,
68010068040, 68010068041, 68010068042, 68010070091, 68010070100, 68010070101,
68010080066, 68010080091, 68010088057, 68010088058, 68010040534, 68500020305,
68500020367, 68500020380, 68500070069, 68580020100, 68580020844, 68580020862,
68580060224, 68580060273, 68800030190, 68460070065, 68460070245, 68460070298,
68460070299, 68460070363, 68460070502, 68460070506, 68460070507, 68460070525,
68460070526, 68460100061, 68460100150, 68600010126, 68600010266, 68600010513,
68600010516, 68600010520, 68600010521, 68600010522, 68600010526, 68600010527,
68600010528, 68600010534, 68600010543, 68600010560, 68600010562, 68600020651,
68780070099 un 68860020186.
Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās
nodaļas pirmā panta 11.punkta otrais apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals - lauku apvidos
ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai
kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam
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teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai
(ceļam).
Ievērojot iepriekš minēto, Ludzas novada pašvaldībai ir tiesības lemt visām tām Valsts
zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā norādīto zemes vienību
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda, kurām nav izvērtētajā zemes
sarakstā nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļu,
likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” pirmās nodaļas pirmā panta 11.punkta
otro apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 0,28 ha platībā kā starpgabals
ar kadastra apzīmējumu 68580060094 Isnaudas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda saskaņā ar šim lēmumam
pievienoto grafisko pielikumu.
2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes lēmumu ir tiesības viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (paziņošanas
dienas) apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.

7.§
Par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>. 20.08.2019. ar
Nr.3.1.1.5/2019/2520-S, par nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 68010080030 Latgales ielā 251A, Ludza, Ludzas nov. no komercdarbības
objektu apbūve (kods 0801) uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), Ludzas
novada dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas
apstiprināts 2013.gada 31.janvārī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) ir plānotā
(atļautā) zemes izmantošana ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.3.1.punkts nosaka, ja būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam
lietošanas mērķim.
Saskaņā ar Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas
apstiprināts 2013.gada 31.janvārī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:

12
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 28254 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010080030 Latgales ielā 251A, Ludza, Ludzas nov. no komercdarbības
objektu apbūve (klasifikatora kods 0801) uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(klasifikatora kods 1001).
8.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas locekļu skaita noteikšanu un nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 3.punktu, 16.panta otro daļu un
28.pantu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 27.punktu un 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo, trešo un septīto daļu, 7.panta otro daļu, ņemot
vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ludzas novada bāriņtiesas sastāvā ir 10 (desmit) vēlētas amatpersonas:
bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un 8 (astoņi) bāriņtiesas locekļi.
2. Apstiprināt Ludzas novada bāriņtiesas nolikumu saskaņā ar pielikumu uz 6 (sešām)
lapām.
9.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu
ievēlēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka “Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības
dome uz pieciem gadiem.”.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka “Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:… 26) ievēlēt un
atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus;”.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 26.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns,
Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.septembri par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt
Gajevsku Ivetu, personas kods 280574–12829, uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2024.gada
31.augustam.
2. Ar 2019.gada 1.septembri par Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēt Poikāni Ilonu, personas kods 160370–12811, uz pieciem gadiem, t.i., līdz 2024.gada
31.augustam.
3. Ar 2019.gada 1.septembri par Ludzas novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem,
t.i., līdz 2024.gada 31.augustam, ievēlēt:
3.1. Anču Ināru, personas kods 300968–11438;
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3.2. Fjodorovu Ainu, personas kods 020570–12803;
3.3. Greidāni Larisu, personas kods 290469 –11563;
3.4. Hiščenko Ligitu, personas kods 150378–12806;
3.5. Hiščenko Valentīnu, personas kods 230556–12808;
3.6. Raciborsku Veru, personas kods 020569 –12818;
3.7. Rudzinsku Lilitu, personas kods 241063 –12800.
4. Ar 2019.gada 1.novembri par Ludzas novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem, t.i.,
līdz 2024.gada 31.oktobrim, ievēlēt Bokišu Fridiju, personas kods 281056-12818.
10.§
Par ilgtermiņa aizņēmumu ERAF projekta
“Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” īstenošanai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut ņemt
Valsts kasē Ludzas novada pašvaldībai vidēja termiņa aizņēmumu ERAF projekta
“Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveide Ludzā” īstenošanai 511 800 EUR
apmērā ar izmaksu 2019. un 2020.gados ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 6 gadiem ar
atlikto pamatsummas maksājumu uz 2 gadiem.
Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.

11.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 9
”Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
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2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
12.§
Par nedzīvojamo telpu nomas maksu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt nomas maksu telpām ēkā “Ilutas”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads 1.53 EUR plus PVN par vienu kvadrātmetru mēnesī, saskaņā ar aprēķinu lēmuma 1.pielikumā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
13.§
Par dzīvojamās mājas Latgales iela 122, Ludzā, Ludzas novadā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvojamās mājas īpašniekiem
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 20.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts Irēnas Giruckas, personas
kods 180356-12804<Vārds Uzvārds>, <personas kods> , <Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
un SIA “ADAB” reģistrācijas Nr. 42402006730 iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar
Nr.2.2.9.4/2019/12525-S) par dzīvojamās mājas Latgales ielā 122, Ludzā, Ludzas novadā
pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvojamās mājas īpašniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 51.panta
trešo daļu, ņemot vērā <Vārds Uzvārds>, <Vārds Uzvārds> un SIA “ADAB” iesniegumu un tam
pievienotos īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus (zemesgrāmatu apliecības izdrukas
īpašumiem: Latgales iela 122 dzīvokļa Nr.1; Nr.2 un nedzīvojamās telpas Ludzā), un ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot pārvaldīšanā un apsaimniekošanā īpašniekiem <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, <Vārds Uzvārds>, <personas kods> un SIA “ADAB” reģistrācijas
Nr.
2
42402006730 dzīvojamo māju ar palīgēkām un piesaistīto zemes gabalu 524 m platībā
(kadastra apzīmējums 6801 004 0168) Latgales iela 122, Ludza, Ludzas novads.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu īpašnieka pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – S.Jakovļevs, izpilddirektors;
komisijas locekļi - I.Šalgūne, grāmatvede;
A.Poikāne, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

14.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2019.gada 14.augusta sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/362 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 15.08.2019.
reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2489-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem 2019.gada jūlija mēnesī aprēķināto summu EUR 388,62 apmērā t.sk. EUR 3,33 par
apgaismošanu, EUR 369,56 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 15,73 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 finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); 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 jūlija mēnesi EUR 388,62 (trīs simti
astoņdesmit astoņi euro 62 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada jūlija mēnesi
EUR 388,62 (trīs simti astoņdesmit astoņi euro 62 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.
15.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Musturprieks” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 07.08.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2409-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu radošo darbnīcu “Radam kopā ar “Musturprieku”” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 25.augustā Ludzas Amatnieku centrā.
Finansējumu plānots izlietot darba materiālu iegādei un kafijas galdam.
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
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plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz 150.00
EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Musturprieks” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā
radošo darbnīcu “Radam kopā ar “Musturprieku”” organizēšanai.
2. Biedrībai “Musturprieks” 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 Ludzas baltkrievu biedrības “Krinica”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 06.08.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2404-s, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākumam “Kartupeļa/buļbas festivāls”
organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 31.augustā. Pasākuma laikā
būs skatāms koncerts, ko izpildīs baltkrievu biedrības kolektīvi no Preiļiem, Dagdas, Līvāniem.
Finansējumu plānots izlietot ziedu, suvenīru iegādei un kafijas galdam.
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 150.00
EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas baltkrievu biedrībai “Krinica” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00
EUR apmērā pasākuma un koncerta “Kartupeļa/buļbas festivāls” organizēšanai.
2. Ludzas baltkrievu biedrībai “Krinica” 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 Ludzas baltkrievu biedrības “Krinica”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 06.08.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2403-s, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu koncerta “Baltkrievu kultūras dienas”
organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Koncerts tiks organizēts š.g. 13.septembrī, tajā piedalīsies
baltkrievu biedrības kolektīvi no Preiļiem, Līvāniem. Finansējumu plānots izlietot ziedu,
suvenīru iegādei un kafijas galdam.
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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 150.00
EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas baltkrievu biedrībai “Kinica” pašvaldības līdzfinansējumu 150.00 EUR
apmērā koncerta “Baltkrievu kultūras dienas” organizēšanai.
2. Ludzas baltkrievu biedrībai “Krinica” 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.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 19.08.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2511-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Poļu kultūras dienas” organizēšanai
150.00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 7.septembrī, tā laikā plānots Latvijas Poļu savienības
pašdarbības kolektīvu – Krāslavas, Daugavpils, Rēzeknes, Rīgas – koncerts Ludzas tautas namā.
Finansējumu paredzēts izlietot kafijas pauzes organizēšanai un piemiņas suvenīru pasniegšanai
koncerta dalībniekiem.
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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai pašvaldības līdzfinansējumu 150.00
EUR apmērā pasākuma “Poļu kultūras dienas” organizēšanai.
2. Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļai 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.
5.
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis””
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 20.08.2019. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2515-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu ikgadējā pasākuma, tēva dienas ietvaros,
organizēšanai 150.00 EUR apmērā. Plānoti divi pasākumi:
1) “Tēva diena” – plānots rīkot 08.09.2019. Ludzas pilsētas parkā. Tā ietvaros notiks
radošās darbnīcas, būs “fotostūrītis”. Finansējums paredzēts kancelejas preču iegādei
radošo darbnīcu nodrošināšanai, tējas pauzei. Pasākumā piedalīsies ģimenes ar bērniem,
tētiem, mammām, vectēviem un vecmammām u.c..
2) “Mammu zupa” – plānots rīkot oktobra sākumā. Tā laikā notiks ratiņu pastaiga ar
dažādām aktivitātēm un kopīga zupas vārīšana Ludzas Mazā ezera pludmalē “Zaldātu
radziņš”. Finansējumu plānots izlietot produktu iegādei zupas vārīšanai 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
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” pašvaldības līdzfinansējumu
150.00 EUR apmērā ikgadējā pasākuma, tēva dienas ietvaros, organizēšanai.
2. Biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” 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.
16.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 02.08.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 02.08.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/151-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma J.
Soikāna ielā 33, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1704,81 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;
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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 33, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 13.08.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/64-N), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma J.Soikāna ielā 33, 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
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>, LV-5701 pilnvarotās personas <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 15.07.2019. (15.03.2016. Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Marinas Jakimovas
-
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universālpilnvara, reģistra Nr.673) iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada būvvaldē saņemti 2019.gada 17.jūlijā un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/133-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā Vārds Uzvārds>, <personas kods>,
piederošā nekustamā īpašuma A. Upīša ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1644,63 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> 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 100% apmērā ēkas A. Upīša ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 13.08.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/65-N), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> pilnvarotajai
personai <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējumu līdz 1000,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma A.
Upīša ielā 6, 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.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 13.08.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 13.08.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/155-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
“Ievas”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68580020298
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1292,22
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> 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 “Ievas”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 19.08.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/66-N), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma “Ievas”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes 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 <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
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.
17.§
Par kustamās mantas – pasažieru autobusa KAVZ 3270, valsts reģistrācijas Nr.AR8400
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par kustamās mantas –
pasažieru autobusa KAVZ 3270, valsts reģistrācijas Nr.AR8400 nodošanu atsavināšanai, izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 22.§).
2019.gada 23.jūlijā tika rīkota kustamās mantas – pasažieru autobusa KAVZ 3270, valsts
reģistrācijas Nr.AR8400, izsole, kurā piedalījās pieci pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja fiziska persona <Vārds Uzvārds>, <personas kods>. Pretendente nosolīja augstāko cenu EUR
3618,40 (trīs tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro 40 centi) t.sk. PVN. Saskaņā ar kustamās
mantas autobusa KAVZ 3270, valsts reģistrācijas Nr.AR8400 izsoles noteikumiem 3.13.punktu
dalībnieks, kurš objektu nosolījis, dalībniekam uz norādīto e-pastu tika nosūtīts rēķins par
nosolīto objektu atskaitot nodrošinājuma naudu un nedēļās laikā no izsoles dienas jāsamaksā.
<Vārds Uzvārds> nesamaksāja pārsolīto cenu zaudēja iemaksāto nodrošinājuma naudu.
Pamatojoties uz augstāk minētajiem izsoles noteikumiem 3.14.punktu piedāvāts kustāmo mantu
pirkt nākošajam dalībniekam pēc augstāk nosolītās cenas EUR 3588,40, tas ir fiziskai personai
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā kustamo mantu pasažieru autobusa KAVZ 3270, valsts reģistrācijas Nr.AR8400.
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 3588,40
(trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi 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,
ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda
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Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt kustamās mantas – pasažieru autobusa KAVZ 3270, valsts reģistrācijas
Nr.AR8400, 2019.gada 23.jūlija izsoles rezultātus. Kustamā manta nosolīta par EUR 3588,40
(trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi 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 nekustamā īpašuma - zemes vienības “Ozolkalni”, Istras pagasts, Ludzas novads, otrās
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.jūnijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par nekustamā
īpašuma “Ozolkalni”, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās rezultātu, protokola un otrās izsoles
noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.11, 24.§).
2019.gada 14.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma, zemes vienības “Ozolkalni”, Istras
pagasts, Ludzas novads, izsole, kurā piedalījās trīs pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja juridiska persona AS “JUNO”, reģistrācijas numurs 40203024821. Pretendents nosolīja augstāko
cenu EUR 267 578,90 (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro
90 centi) un ir ieguvis tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Ozolkalni”, Istras pagasts,
Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
„Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
pirmā daļa nosaka, ka „Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā”.
AS “JUNO” ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 267 578,90 (divi simti sešdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro 90 centi).
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 14.augusta organizētās izsoles
rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta
kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Ozolkalni”, Istras pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68600050058, kas sastāv no zemes vienības 35.2 ha platībā ar kadastra
apzīmējums 6860 005 0055 (t.sk 34,0 ha meža), un zemes vienības 13.1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6860 005 0058 (t.sk. 11,2 ha meža) 2019.gada 14.augusta izsoles rezultātus.
Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 267578,90 (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci
simti septiņdesmit astoņi euro 90 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt AS “JUNO”, reģistrācijas
numurs 40203024821, juridiskā adrese: Ūnijas iela 8K-7, Rīga, LV-1084.
2. Juridiskajai nodaļai septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas noslēgt
pirkuma līgumu saskaņā ar lēmuma 1.punktu un sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu.
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3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 30.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēta 30.04.2019. SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” reģistrācijas Nr.42403015020 vēstule Nr.1-9/135 “Par brīvajiem
dzīvokļiem”, kurā informē par brīvajiem dzīvokļiem. Apsekojot dzīvokli Nr.1, Baznīcas ielā 30,
Ludzā konstatēts, ka dzīvošanai nav derīgs un ir nepieciešams kapitālais remonts. Augstāk
minētā dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Baznīcas ielā 30 – 1, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 27.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēta 01.07.2019. SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” reģistrācijas Nr.42403015020 vēstule Nr.1-9/236 “Par brīvajiem
dzīvokļiem”, kurā informē par brīvajiem dzīvokļiem. Apsekojot dzīvokli Nr.3, Baznīcas ielā 30,
Ludzā konstatēts, ka dzīvošanai nav derīgs un ir nepieciešams kapitālais remonts. Augstāk
minētā dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4. panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Baznīcas ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Baznīcas ielā 30 – 3, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 9.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēta 08.07.2019. SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” reģistrācijas Nr.42403015020 vēstule Nr.1-9/265 “Par brīvajiem
dzīvokļiem”, kurā informē par brīvajiem dzīvokļiem. Apsekojot dzīvokli Nr. 6 Tirgus ielā 34,
konstatēts, ka dzīvošanai nav derīgs un ir nepieciešams kapitālais remonts.
Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.6, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.889 – 6 ar kadastra numuru 68019002517 uz
Ludzas novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4. panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.6, Tirgus ielā 34, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
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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.
22.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 23.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēta 17.04.2019. SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” reģistrācijas Nr.42403015020 vēstule Nr.1-9/118 “Par brīvajiem
dzīvokļiem”, kurā informē par brīvajiem dzīvokļiem. Apsekojot dzīvokli Nr.1, Krāslavas ielā 11,
Ludzā, konstatēts, ka dzīvošanai nav derīgs ir nepieciešams kapitālais remonts.
Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1379 – 1 ar kadastra numuru
68019002519 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.1, Krāslavas ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
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.
23.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 30.aprīlī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēta 30.04.2019. SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” reģistrācijas Nr.42403015020 vēstule Nr.1-9/135 “Par brīvajiem
dzīvokļiem”, kurā informē par brīvajiem dzīvokļiem. Apsekojot dzīvokli Nr.3, Latgales ielā 113,
Ludzā konstatēts, ka dzīvošanai nav derīgs un ir nepieciešams kapitālais remonts. Augstāk
minētā dzīvokļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Latgales ielā 113, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Latgales ielā 113 – 3, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
24.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4. panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 18.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.1, Stacijas ielā
18, Ludzā, Ludzas novadā, īrnieka <Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Stacijas ielā 18, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Stacijas ielā 18 – 1, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
25.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4. panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 23.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā
20A, Ludzā, Ludzas novadā, īrnieces <Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 20A, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Liepājas ielā 20A – 3, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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26.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Rekašova ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā
nodošanu atsavināšanai atteikums
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 6.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.6, Rekašova
ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, īrnieka <Vārds Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu, kas
nosaka ierobežojumu privatizēt un atsavināt dzīvojamās telpas, kas šajā likumā paredzētajos
gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās nevar
iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.
Saskaņā ar likumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019.gada 6.augusta lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Rekašova ielā
25, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai atteikums”, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atteikt dzīvokļa Nr.6, Rekašova ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt <Vārds Uzvārds> domes lēmumu.
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.
27.§
Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai
Nekustamais īpašums, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts Nirzas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000483855 ar kadastra numuru 68780050293.
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Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta nosacīto cenu
EUR 5575,30 (pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 30 centu).
2019.gada 20.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas
novads, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68780050293001; 68780050293002;
68780050293003 un zemes gabala 0,5819 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050409.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 668780050293,kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68780050293001; 68780050293002; 68780050293003 un zemes gabala 0,5819 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050409, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 5575,30 (pieci tūkstoši
pieci simti septiņdesmit pieci euro un 30 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28.§
Par Ludzas novada pašvaldības noteikumu
“Par pašvaldības zemes nomu Ludzas novadā” atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.septembri atzīt par spēkā neesošiem noteikumus “Par pašvaldības
zemes nomu Ludzas novadā” (apstiprināti ar 2013.gada 25.jūlija Ludzas novada domes lēmumu
(prot.Nr.18, 47.§).
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā neesošu Ludzas novada domes 2013.gada
25.jūlija Ludzas novada domes lēmumu “Par Ludzas novada pašvaldības noteikumiem “Par
pašvaldības zemes nomu Ludzas novadā”” (prot.Nr.18, 47.§)
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
29.§
Par konkursa “Ludzas novada Gada cilvēks”
nolikuma atzīšanu par spēkā neesošu
Ziņo: E.Mekšs

31
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, , ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.septembri atzīt par spēkā neesošu konkursa “Ludzas novada Gada
cilvēks” nolikumu (apstiprināts ar 2012.gada 26.janvāra Ludzas novada domes lēmumu (prot.
Nr.3, 50.§).
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēkā neesošu Ludzas novada domes 2012.gada
26.janvāra lēmumu “Par konkursa “Ludzas novada Gada cilvēks” nolikuma apstiprināšanu”
(prot. Nr.3, 50.§).
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
30.§
Par izmaiņām Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Ludzas novada pašvaldības iepirkumu
komisijas nolikuma (apstiprināts ar Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu (protokols
Nr.12, 23.§), grozījumi ar Ludzas novada domes 28.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.25,
40.§)) 1.4. un 1.8.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
21.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 22.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 5.novembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.20, 7.§) šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāva komisijas locekli-sekretāri
Jeļenu Kigitoviču;
1.2. Iekļaut Ludzas novada Iepirkumu komisijas sastāvā komisijas locekli Violu
Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projekta
vadītāju).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un 15 (piecpadsmit) dienu laikā elektroniskā veidā iesniegt tos
Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
31.§
Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 11.punkts nosaka, ka: apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir
līdz būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var
piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, piederošai apbūvei paredzētai zemes
vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030126 adresi : “Maderas”, Tutāni, Cirmas
pag., Ludzas nov..

32.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Ludzas novada
pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Ludzas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: K.Nikolajeva
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 24.pantu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījums Ludzas
novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.10
„Grozījums Ludzas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas
novada pašvaldības nolikums”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
2.2. Nodrošināt saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījums Ludzas novada domes 2014.gada
27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”” publicēšanu
laikrakstā „Ludzas Zeme” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā.
2.3. Izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Plkst. 14.18 aiziet deputāte Lolita Greitāne.
33.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Ludzas novada domes
2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” apstiprināšanu
Ziņo: K.Nikolajeva, E.Mekšs
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta otrās
daļas 4.punktu un piekto daļu, atklāti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo
māju renovācijai””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.11
„Grozījumi Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
un dzīvojamo māju renovācijai”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
2.2. Nodrošināt saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Ludzas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”” publicēšanu
laikrakstā „Ludzas Zeme” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā.
2.3. Izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Sēdi slēdz plkst. 14.20.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 29.augustā

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 29.augustā.

I.Vonda

1.pielikums
Ludzas novada domes
2019.gada 29.augusta sēdes
protokola Nr.13, 12.§

Nomas maksas aprēķins par telpu nomu ēkā “Ilutas” Pilda, Pildas pagasts,
Ludzas novads (6886 001 0352 004)

Izdevumu postenis

Summa (EUR) gadā

34
1. Ēkas nolietojums

2568.12

2. Ugunsdrošības inženiertehniskās sistēmas nolietojums

433.20

3. Ugunsdrošības automātiskās signalizācijas apkalpošana

180

4. Sētnieka darba samaksa un darba devēja VSAOI

3334.92

5. Elektriķa un santehniķa darba samaksa un darba devēja VSAOI 1056.11
6. Apkopējas darba samaksa un darba devēja VSAOI

6669.84

7. Apkure

16164

8. Elektroenerģija

1885

9. Ūdens un kanalizācija

1316.51

10. Atkritumu savākšana un izvešana

291

11. Pārējie izdevumi telpu uzkopšanai
deratizācija

90

pārējie izdevumi

100

Pavisam

31088.70

(31088.70 EUR: 5188 m³: 12mēneši) = 0.50 EUR
1.1. Telpa Nr.4 kopējā platība 13.4m² vai 40.87m³
40.87m³* 0.50 EUR= 20.44 EUR
20.44 EUR : 13.4m²= 1.53 EUR
Nomas maksa par telpu nomu par 1 m² mēnesī – 1.53 EUR

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

1. pielikums
2019.gada 29.augusta
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.13, 14.§

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adrese

Tirgus iela 34 dz.6
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

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana

Apgaismojums

EUR

EUR

27.71
40.16
39.69
28.85
28.30
53.96
39.69

1
2
2
2
2
2
2

14.11
11.86
11.72
8.52
8.36
29.44
11.72

0.40

0.19

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
25.02.2016.
08.01.2016.
01.12.2016.
01.06.2017.
01.06.2017.
20.04.2017.

35
8.
9.
10.
11.

Raiņa ielā 59 dz. 2
Kr.Barona ielā 12 dz.4
Raiņa ielā 59 dz.5
Stroda iela 33 dz.12

12. Stacijas iela 91 dz.4
13.
14.
15.
16.
17.

Krāslavas ielā 11 dz.1
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Parku 42 dz.2/4
Latgales ielā 238a dz.8

18. Biržas iela 4 dz.2
19. Baznīcas ielā 30 dz.3
20. Skolas ielā 35 dz.2
21

Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Blaumaņa iela 13 dz.66
Kopā:

Adrese
Blaumaņa iela 13 dz.66
Biržas iela 4 dz.2
Latgales iela 92 dz.10
Skolas iela 35 dz. 2
Kopā:

28.68
41.91
19.37
40.50

2
2
1
2

8.47
22.86
5.72
26.60

41.41

2

1.95

63.90
37.05
35.38
28,35
18.78

3
2
2
1
1

42.76
19.86
14.55
14.49
11.87

38.74
29.06
49.52

1
2
2

27.77
15.58
32.62

0.29
0.59
0.31

2

28.73
369.56

0.12
3.33

45.54

15.01.2018.
20.03.2018.
01.10.2018.
01.07.2019.30.07.2019.
29.03.2019.04.07.2019.
11.04.2019.
18.04.2019.
30.04.2019.
04.07.2019.
08.05.2019.30.07.2019.
24.05.2019.
14.06.2019.
27.06.2019.30.07.2019.
04.07.2019.

0.40
0.08

0.59
0.18
0.18

ūdens patēriņa starpības izdevumiem
2019.gada jūlijs
Apkure
Brīvs
EUR
no-līdz
0.40
0.98
12.43
1.92
15.73

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

17.06.2019.-01.08.2019. .
24.05.2019.
17.06.2019.-01.08.2019.
27.06.2019.-30.07.2019.

A.Poikāne

