LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludzā

2014.gada 30.decembr

Protokols Nr. 23

S de sasaukta plkst. 9.00
S di atklāj plkst. 9.00
S di vada – novada domes priekšs d tāja Alīna Gendele
Protokol – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
S d piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Voldemārs Diba ins, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne (s d piedalās no plkst. 9.02), Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
S d nepiedalās:
Ludzas novada domes deputāti:
pienākumi

Olga Petrova – darba pienākumi; Juris Atstupens – darba

S d klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Anatolijs Trizna, zemes lietu speciālists; Vilhelms Kušners,
zemes ierīcības inženieris; Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Aina Poikāne,
nekustamā īpašuma ekonomiste; Solvita Vasiļevska, ekonomiste; Ilona Igovena, attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
Anastasija ukša, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos;
Jeļena Kigitoviča, juridiskās nodaļas vadītājas p.i.; Tatjana Binovska, juriskonsulte; Vladimirs
Vasiļevskis, datortīkla administrators; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speciāliste; Sarmīte
Gutāne, Ludzas novada izglītības, kult ras un sporta pārvaldes vadītāja; Sarmīte Stapule, Ludzas
novada izglītības, kult ras un sporta pārvaldes galvenais speciālists kult ras jomā; Ludzas
novada izglītības, kult ras un sporta pārvaldes galvenais speciālists sporta jomā Andrejs
Narnickis
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav,
domes s des darba kārtība apstiprināta.
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S des vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par domes s des papildus darba kārtību. S des
papildus darba kārtībā 4 jautājumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam R pniecības ielā 2A, Ludzā,
Ludzas novads apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
2. Par dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
3. Par dzīvokļa Nr.11, Latgales ielā 92A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
4. Par dzīvokļa Nr.8, 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav,
domes s des papildus darba kārtība apstiprināta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses piešķiršanu kām.
2. Par ku uztur šanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.
3. Par adreses dz šanu dzīvokļa telpu grupai Ludzas novada Ludzas pils tā.
4. Par zemes vienību apvienošanu, adreses un īpašuma nosaukuma piešķiršanu un adreses
izsl gšanu no Valsts adrešu re istra.
5. Par zemes lietošanas m rķa piešķiršanu nekustamam īpašumam.
6. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai.
7. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
8. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
9. Par debitoru parādu izsl gšanu no uzskaites.
10. Par ilgtermi a ieguldījumu norakstīšanu.
11. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā.
13. Par nedzīvojamās telpas Rai a ielā 16, Ludzā nomas maksas atlaidi Valsts probācijas
dienesta Ludzas teritoriālajai strukt rvienībai.
14. Par nedzīvojamo telpu nomu.
15. Par grozījumiem Ludzas novada domes 27.02.2014. s des l mumā “Par nedzīvojamo
telpu nomu SIA „LAT SAPROX”” (protokols Nr.3, 59.§).
16. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu I.K. „Harons”.
17. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu.
18. Par Dele šanas līguma preciz šanu.
19. Par Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas l muma
apstiprināšanu.
20. Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu.
21. Par Ludzas novada domes priekšs d tāja amatalgas noteikšanu.
22. Par Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka amatalgas noteikšanu.
23. Par Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka attīstības jautājumos amatalgas
noteikšanu.
24. Par Ludzas pašvaldības izpilddirektora amatalgas noteikšanu.
25. Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu.
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26. Par Ludzas novada izglītības, kult ras un sporta pārvaldes vadītāja amatalgas
noteikšanu.
27. Par Ludzas Novadp tniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu.
28. Par Ludzas novada t risma informācijas centra vadītaja amatalgas noteikšanu.
29. Par Ludzas novada bibliot ku direktoru/vadītāju amatalgu noteikšanu.
30. Par Ludzas novada tautas namu direktoru/vadītāju amatalgu noteikšanu.
31. Par Ludzas novada bāri tiesas priekšs d tāja amatalgas noteikšanu.
32. Par Ludzas novada b rnu nama-patversmes direktora amatalgas noteikšanu.
33. Par Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja amatalgas noteikšanu.
34. Par Veco ļaužu apr pes mājas „Raipole” vadītāja amatalgas noteikšanu.
35. Par Ludzas novada sociālā apr pes centra „Ludza” direktora amatalgas noteikšanu.
36. Par nekustamā īpašuma “Aptieka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
37. Par nekustamā īpašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
38. Par apb v ta zemes gabala 7,8 ha platībā (kadastra apzīm jums 6850 002 0183)
“Sidori”, Novo Misli, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai.
39. Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Rai a ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
40. Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Rai a ielā 48A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
41. Par nekustamā īpašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads otrās
izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu.
42. Par brīvpusdienu un bezmaksas dināšanas internātā piešķiršanu.
43. Par densapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu Ludzas novada pagastu
administratīvajās teritorijās.
44. Par sadzīves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu
administratīvajās teritorijās.
45. Par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju plāna
apstiprināšanu.
46. Par saistošo noteikumu Nr.28 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam””
apstiprināšanu.
47. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
48. Par zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam R pniecības ielā 2A, Ludzā,
Ludzas novads apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
49. Par dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
50. Par dzīvokļa Nr.11, Latgales ielā 92A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
51. Par dzīvokļa Nr.8, 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
1.§
Par adreses piešķiršanu kām
Zi o: V.Kušners
Lēmuma teksts

Plkst. 9.02 ierodas domes deputāte Eleonora Obrumāne.
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2.§
Par ku uztur šanai nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu
Zi o: V.Kušners
Lēmuma teksts

3.§
Par adreses dz šanu dz vok a telpu grupai Ludzas novada Ludzas pils tā
Zi o: V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sist mas noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Dz st dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīm jumu 68010040068001004 adresi Tirgus
iela 14-4, Ludza, Ludzas nov., (kods 114970530).

4.§
Par zemes vien bu apvienošanu, adreses un pašuma nosaukuma piešķiršanu, un adreses
izsl gšanu no Valsts adrešu reģistra
Zi o: V.Kušners
Lēmuma teksts

5. §
Par zemes lietošanas m rķa piešķiršanu nekustamam pašumam
Zi o: V.Kušners
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 24.februāra noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as kārtība” grozījumu trešās nodaļas 16.1.punkts nosaka, ka lietošanas m rķi
nosaka, ja iek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as kārtība” trešās nodaļas 16.1.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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Piešķirt zemes vienības 0,7988 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 68800030187 „ ukšu
pag., Ludzas nov. zemes lietošanas m rķi ar kodu 0201 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
6.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai
Zi o: V.Kušners
Sakarā ar to, ka zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 68500040356
Cirmas pag., Ludzas nov. p c Ludzas novada plānojuma 2013.-2024.gadam. kas apstiprināts
2013.gada 31.janvārī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apb ves
noteikumi un Grafiskā daļa” ar l mumu (protokols Nr.3, 1.§) paredz ta zaļās zonas ierīkošanai un
tās uztur šanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu laukumu b vniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un
uztur šana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretpl du pasākumi; kaps tu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.j lijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja viet jās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapb v ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (b vju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 24.februāra noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as kārtība” grozījumu trešās nodaļas 16.1.punkts nosaka, ka lietošanas m rķi
nosaka, ja iek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2011.gada 24.februāra noteikumu Nr.496 „Nekustāmā īpašuma
lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as
kārtība” trešās nodaļas 16.1.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, re istrācijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 68500040356 atdala no nekustāmā īpašuma
ar kadastra numuru 68500040156 „Madara”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 68500040356 izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Pērles”, Cirmas pag., Ludzas nov..
3. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura satāvā zemes vienība 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīm jumu 68500040356 „Pērles”, Cirmas pag., Ludzas nov., piešķirt zemes lietošanas
m rķi ar kodu 0501 - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādītā lietošanas m rķa.
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4. Atzīt, ka zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 68500040356 „Pērles”,
Cirmas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
7.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
Zi o: V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
8. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
Zi o: A.Trizna
Lēmuma teksts

9.§
Par debitoru parādu izsl gšanu no uzskaites
Zi o: T.Binovska
1.
Izv rt jot iesniegto informāciju par izlietotās siltumener ijas līdz 2003.gada 1.oktobrim
parādiem, tika konstat ts: parāds par komunālajiem pakalpojumiem Latgales ielā 30-7, Ludzā, uz
01.12.2014. sastādīja EUR 620,44 apm rā. Parāds izveidojās līdz 2002.gada 1.janvārim, un
saska ā ar 2002.gada 28.oktobra Ludzas rajona tiesas spriedumu parādnieki tika izlikti no
dzīvokļa Latgales ielā 30-7, Ludzā bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Parāda summa
EUR 620,47 netika atlīdzināta. 2003.gada 22.decembrī dzīvokli privatiz ja citi iedzīvotāji.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru
piedzi a saska ā ar tiesību normām ir neiesp jama, jo parādnieks ir likvid ts vai miris vai ir
pagājis parāda piedzi as iesp jamības termi š, izsl dz no uzskaites un atzīst pār jos izdevumos,
kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ie mumus no
uzkrājumu samazinājuma.
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dz st no pašvaldības bilances debitoru parādu EUR 620,47, norakstot no nedrošiem
(šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem kopsummā EUR 620,47 par izlietoto
siltumener iju līdz 2003.gada 1.oktobrim dzīvoklī Latgales ielā 30-7, Ludzā, Ludzas novadā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts
10.§
Par ilgtermiņa ieguld jumu norakst šanu
Zi o: L.Mežule
1.
Izv rt jot iesniegto informāciju par denssaimniecības attīstības projekta tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi Ludzas novada Cirmas pagastā” , tika konstat ts, ka 2011.gada
1.martā Ludzas novada pašvaldība nosl dza ar SIA “Ekolat”, re istrācijas Nr.41503009958,
juridiskā adrese 1.Preču ielā 30a, Daugavpilī, līgumu Nr. I-6/2011 „Par denssaimniecības
attīstības projekta denssaimniecības attīstība Ludzas novada Cirmas pagastā” tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi. Kop jā līgumcena, ieskaitot pievienotās v rtības nodokli ir
EUR 3124.63.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 27.pantu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katra pārskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās nov rt , vai nepastāv
pazīmes, kas norāda uz ilgtermi a ieguldījumu v rtības b tisku samazinājumu, emot v rā
Ludzas novada domes finanšu komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Tā kā tehniski ekonomiskais pamatojums ir novecojis, norakstīt no pašvaldības bilances
ilgtermi a ieguldījuma „Tehniski ekonomiskā pamatojuma denssaimniecības attīstība Ludzas
novada Cirmas pagastā ” izstrādāto dokumentāciju EUR 3124.63 apm rā.
2.
Izv rt jot iesniegto informāciju par denssaimniecības attīstības projekta tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi Ludzas novada Pildas pagastā” , tika konstat ts, ka 2011.gada
1.martā Ludzas novada pašvaldība nosl dza ar SIA “Ekolat”, re istrācijas Nr.41503009958,
juridiskā adrese 1.Preču ielā 30a, Daugavpilī, līgumu Nr. I-8/2011 „Par denssaimniecības
attīstības projekta
denssaimniecības attīstība Ludzas novada Pildas pagastā” tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrādi. Kop jā līgumcena, ieskaitot pievienotās v rtības nodokli ir
EUR 3124.63.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 27.pantu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katra pārskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās nov rt , vai nepastāv
pazīmes, kas norāda uz ilgtermi a ieguldījumu v rtības b tisku samazinājumu, emot v rā
Ludzas novada domes finanšu komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Tā kā tehniski ekonomiskais pamatojums ir novecojis, norakstīt no pašvaldības bilances
ilgtermi a ieguldījuma „Tehniski ekonomiskā pamatojuma denssaimniecības attīstība Ludzas
novada Pildas pagastā” izstrādāto dokumentāciju EUR 3124.63 apm rā.
3.
Izv rt jot iesniegto informāciju par Rund nu skolas kas rekonstrukciju par apr pes
centru Ludzas novada Rund nu pagastā” , tika konstat ts, ka 2010.gada 15.februārī Ludzas
novada pašvaldība nosl dza ar SIA “Agroprojekts”, re istrācijas Nr.40003013401, juridiskā
adrese Dīķa iela 44,Rīgā, līgumu Nr. 28-02-10, LNP Nr. P-130/2010„Par b vprojekta Rund nu
skolas kas rekonstrukcija par apr pes centru Ludzas novada Rund nu pagastā” densapgādes
un kanalizācijas ras jumu, b vdarbu apjomu un izmaksu apr ķina un ekspertīzes izstrādi. Kop jā
līgumcena, ieskaitot pievienotās v rtības nodokli ir EUR 3908,20.
2010.gada 1.februārī Ludzas novada pašvaldība nosl dza ar SIA “Agroprojekts”,
re istrācijas Nr.40003013401, juridiskā adrese Dīķa ielā 44,Rīgā, līgumu Nr. 28-01-10, LNP Nr.
P-112/2010„Par b vprojekta Rund nu skolas kas rekonstrukcija par apr pes centru Ludzas
novada Rund nu pagastā” elektroapgādes tīklu un katlu telpas rekonstrukcijas ras jumu izstrādi.
Kop jā līgumcena, ieskaitot pievienotās v rtības nodokli ir EUR 5161,58.
2009.gada 23.decembrī Ludzas novada pašvaldība nosl dza ar SIA “Agroprojekts”,
re istrācijas Nr.40003013401, juridiskā adrese Dīķa iela 44, Rīgā, līgumu Nr. 28-23-09, LNP Nr.
168/2009„Par b vprojekta Rund nu skolas kas rekonstrukcija par apr pes centru Ludzas
novada Rund nu pagastā” b vkonstrukciju un automātiskās ugunsdz sības signalizācijassist mu
sadaļu izstrādi. Kop jā līgumcena, ieskaitot pievienotās v rtības nodokli ir EUR 5163,30.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 27.pantu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katra pārskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās nov rt , vai nepastāv
pazīmes, kas norāda uz ilgtermi a ieguldījumu v rtības b tisku samazinājumu, emot v rā
Ludzas novada domes finanšu komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Tā kā izstrādātā dokumentācija ir novecojusi, norakstīt no pašvaldības bilances ilgtermi a
ieguldījuma „Rund nu skolas kas rekonstrukcijas par apr pes centru Ludzas novada Rund nu
pagastā ” izstrādāto dokumentāciju EUR 14233,08 apm rā.
11.§
Par pamatl dzek u norakst šanu
Zi o: L.Mežule
Inventarizācijas laikā tika konstat ts, ka nedzīvojamā ka dināšanas bloks, ar kadastra
apzīm jumu 6860 004 0027 007, adrese “Egles”, Istras pag., Ludzas novads ir re istr ta
Zemesgrāmatā un pieder īpašniekiem: Digna Vernere (1/2 daļa) un Zinta Kalni a (1/2 daļa).
Pamats: 2012.gada 27.augusta Valsts zemes dienesta re ionālās nodaļas l mums
Nr.14-01/160796, 2009.gada 7.maija Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums lietā
Nr.C03041704.
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
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Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances dināšanas bloku (pansionāts), iegādes
gads 1975., uzskaites v rtība EUR 13054,85, nolietojums EUR 9246,51, atlikusī v rtība
EUR 3808,34.

12.§
Par nekustamā pašuma nodok a parāda un nokav juma naudas piedziņu bezstr da kārt bā
Zi o: S.Vasiļevska; A.Gendele
S.Vasiļevska sniedz informāciju par l muma projektu, no l muma projekta l dz izsl gt
1., 4., 7. punktu (parāds tika nomaksāts).
Uzklausot sniegto informāciju, s des vadītāja A.Gendele aicina balsot par l muma projektu
ar preciz jumiem.
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts
5.
Lēmuma teksts
6.
emot v rā, ka SIA „Green Ol”, re .Nr. 40103542558, juridiskā adrese Celtnieku iela 3,
Olaine, Olaines nov., LV-2114, nav savlaicīgi veikusi apr ķinātos nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumus par īpašumu „Strauti”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kadastra Nr. 6858 002
0080, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokav to nodokļu maksājumu piedzi as procesu par
nokav to nekustamā īpašuma nodokļa un nokav juma naudas maksājumu piedzi u bezstrīda
kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
11.02.2014. SIA „Green Ol”, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā
daļā noteiktajā kārtībā, par īpašumu „Strauti”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra
numuru 6858 002 0080, tika pazi ots par nekustamā īpašuma nodokļa apm ru kārt jam
taksācijas (kalendārajam) gadam, nos tot maksāšanas pazi ojumu Nr. 14-2607 p c adreses:
Celtnieku iela 3, Olaine, Olaines nov., LV-2114.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pazi ojuma 2014.gadam Nr.14-2607 izriet,
ka SIA „Green Ol”, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma
nodokli”, par nekustamo īpašumu „Strauti”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
6858 002 0080, kas sastāv no zemes gabala ar kop jo platību – 2,83 ha un dzīvojamās mājas –
31,30 kv.m. 2014.gadā jāsamaksā nodoklis - EUR 21,97.
Pazi ojums stājas sp kā 18.02.2014., kļuva neapstrīdams ar 18.03.2014..
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs saska ā ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu
noteiktajā laikā.
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Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokav juma naudu saska ā ar pašvaldības l mumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai
administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Sakarā ar to, ka SIA „Green Ol”, 2014.gadā nav maksājusi nekustamā īpašuma nodokli
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajos termi os, Ludzas
novada pašvaldība 2014.gada 20.oktobrī nos tīja vi ai brīdinājumu Nr.3.1.1.7.2/1080 par
stāvokli uz 2014.gada 20.oktobri atgādinot, ka pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 9.pantu, kā arī likumu „Par nodokļiem un nodevām”, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
nodokļa nomaksu pilnā apm rā un noteiktajos termi os.
Brīdinājums netika iesniegts adresātam, un pas tījums atpakaļ tika nos tīts pašvaldībai.
Saska ā ar Pazi ošanas likuma 8.panta ceturto daļu, ja no pasta tiek sa emta izzi a par
s tījuma izsniegšanu vai atpakaļ nos tīts dokuments, tas pats par sevi neietekm dokumenta
pazi ošanas faktu.
Līdz šim laikam SIA „Green Ol”, nav samaksājusi nekustamā īpašuma nodokli un
nokav juma naudu.
Kop jā nodokļu parāda summa par īpašumu „Strauti”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
uz 2014.gada 20.oktobri sastādīja EUR 17,66 (par zemi: pamatparāds – EUR 10,86, nokav juma
nauda - EUR 0,78, par kām: pamatparāds – EUR 5,62, nokav juma nauda – EUR 0,40), kas ir
piedzenama SIA „Green Ol”, bezstrīda kārtībā.
Saska ā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un
nodevu maksājuma samaksas termi a nokav jumu maksātājam tiek apr ķināta nokav juma
nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokav to dienu, ja konkr tā
nodokļa likumā nav noteikti citi nokav juma naudas apm ri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredz ts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu apr ķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai p c nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) apr ķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termi ā, un ar tiem saistīto nokav juma naudu (turpmāk
— nokav tie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokav to nodokļu maksājumu piedzi u
bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz l mumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda kārtībā.
Saska ā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokav juma naudas, tād jādi Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratn l mums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzi u uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies sp kā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Sakarā ar to, ka ir konstat ti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo
daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu, 6.panta trešo daļu, 9.panta
pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70., 76.panta, 358.panta otro daļu, 360.panta
pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 47.panta pirmo daļu, emot v rā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piedzīt no SIA „Green Ol” re istrācijas Nr.40103542558, bezstrīda kārtībā termi ā
nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 6858 002
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0080, „Strauti”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, EUR 17,66 (par zemi: pamatparāds - EUR
10,86, nokav juma nauda - EUR 0,78, par kām: pamatparāds – EUR 5,62, nokav juma nauda –
EUR 0,40), piedzi u v ršot uz parādnieka naudas līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām
personām, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas
atrodas pie citām personām, tās pārdodot un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
2. Par šo l mumu septi u dienu laikā no tā sp kā stāšanās dienas, atzīstot, ka l mums
adresātam pazi ots septītajā dienā p c tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt s dzību
Administratīvās rajona tiesas R zeknes tiesu namā (R zekn , Atbrīvošanas alejā 88, LV- 4601).
S dzības iesniegšana neaptur šī l muma darbību.
13.§
Par nedz vojamās telpas Raiņa ielā 16, Ludzā nomas maksas atlaidi Valsts probācijas
dienesta Ludzas teritoriālajai struktūrvien bai
Zi o: A.Poikāne; A.Gendele
A.Poikāne sniedz informāciju par l muma projektu un preciz jumiem.
S des vadītāja A.Gendele aicina balsot par l muma projektu ar preciz jumiem.
Ludzas novada pašvaldība sa ma Latvijas Republikas Valsts probācijas dienesta
05.12.2014. iesniegumu Nr.9005-39/Nos/849 „Par neapdzīvojamo telpu nomu Ludzas teritoriālās
strukt rvienības
darbības
nodrošināšanai”
(pašvaldībā
re istr ts
08.12.2014.
ar
Nr.3.1.1.7.1/1234) ar l gumu nepaaugstināt nomas maksu (izv rt jot iesp ju samazināt) līdz šim
noteikto telpas nomas maksu (2014.gada ietvaros).
Izv rt jot esošo situāciju un emot v rā Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra
noteikumus ”Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi”
7.punktu, un saska ā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b) apakšpunktu, emot
v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksai 1,94 EUR/m2 atlaidi 35,5% apm rā un noteikt nomas maksu
1,25 EUR (viens eiro 25 centi) par vienu kvadrātmetru un pievienotās v rtības nodoklis (21%)
m nesī no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
2. Nosl gt papildus vienošanos par nedzīvojamās telpas nomu ar Valsts probācijas
dienesta Ludzas teritoriālo strukt rvienību, re istrācijas numurs 9000162082.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot papildus vienošanos par
nedzīvojamās telpas nomas maksu.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.§
Par nedz vojamo telpu nomu
Zi o: A.Poikāne
Lēmuma teksts

15.§
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Par groz jumiem Ludzas novada domes 27.02.2014. s des l mumā “Par nedz vojamo telpu
nomu SIA „LAT SAPROX”” (protokols Nr.3, 59.§)
Zi o: A.Poikāne
Izskatot 26.11.2014. SIA „LAT SAPROX” juridiskā adrese: Stacijas ielā 30, Ludzā,
Ludzas novads iesniegumu Nr. 7, kurā norādīts, ka persona aktīvi turpina mekl t investoru
ārstniecības līdzekļu ražošanai uz sapropeļa (peloīda) bāzes, līdz ar to pilnīgi netiek izmantotas
nedzīvojamās telpas “Skola”, ukšu pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz augstāk min to SIA “LAT SAPROX” l dz veikt izmai as 13.03.2014.
Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.P-142/2014, emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 27.02.2014. s des l mumu (protokols Nr.3, 59.§) “Par
nedzīvojamo telpu nomu SIA „LAT SAPROX”” 2. punktu, izsakot sekojošā redakcijā:
“2. Iznomāt nedzīvojamās telpas „Skola”, ukšu pagasts, Ludzas novads 2.stāvu 410,03
m2 platībā SIA „LAT SAPROX”, re istrācijas Nr.42403025160, juridiskā adrese: Stacijas ielā 30,
Ludzā, Ludzas novads no 2016.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.martam”.
2. Ludzas novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos pie Nedzīvojamās
telpas nomas līguma Nr.P-142/2014.
3. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par nedz vojamo telpu nomas l guma pagarināšanu I.K. „Harons”
Zi o: A.Poikāne
Izskatot I.K. „Harons”, re istrācijas Nr.42402016438 2014.gada 16.decembra
iesniegumu (pašvaldībā re istr ts 16.12.2014. ar Nr.3.1.1.7.1/3702), kurā l dz pagarināt
nedzīvojamo telpu 18.Novembra 17A, Ludzā, Ludzas novadā nomas līgumu.
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 29.10.2012. nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.P-381/2012 (nedzīvojamās
telpas 18.Novembra ielā 17A, Ludzā) līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanos.
3. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
17.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
Zi o: I. Igovena
1.
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi V. B. 22.11.2014. un
09.12.2014.iesniegumu ar l gumu piešķirt pašvaldības līdzfinans jumu Kr. Barona ielas 36 kas
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jumta seguma atjaunošanai, kas atrodas Ludzas pils tas v sturiskajā centrā. Plānoto darbu
izmaksas – 2 144.24 EUR.
Atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības
palīdzību v sturisku b vgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ku fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tb vniecības pieminekļa
„Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorijā esošajām kām, kā arī Latvijas Valsts
aizsargājamo kult ras pieminekļu sarakstā ietvertajām kām Ludzas novadā”:
- 7.punktam, uz līdzfinans jumu var pretend t Ludzas pils tas v sturiskā centra
teritorijā esošās kas;
- 16. punktam, b vvalde ir pie musi pozitīvu l mumu (Nr.83 un Nr.84) atbalsta
piešķiršanai;
- 19.2. punktam, fasāžu krāsojuma atjaunošanai (neietverot fasādes krāsojuma darbu
izmaksas) līdzfinans līdz 50% no fasāžu krāsu materiāla tāmes, bet ne vairāk kā
EUR 1139.00;
- 19.3. punktam, jumta seguma nomai ai (neietverot jumta seguma izb ves darbu
izmaksas) – līdz 40% no jumta seguma materiāla izmaksām, bet ne vairāk kā
EUR 1423.00 uz vienu jumta segumu.
emot v rā Ludzas novada domes Teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V.B. pašvaldības līdzfinans jumu Kr. Barona ielas 36 kas jumta seguma
nomai ai EUR 826.94 apm rā un fasādes krāsojuma atjaunošanai EUR 38.44 apm rā.
2. V. Balč kinai p c darbu pabeigšanas iesniegt pašvaldībai b vvaldes atzinumu par
paveiktiem darbiem un r ķinu pašvaldības līdzfinans juma daļas sa emšanai.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi I.D. 22.11.2014. iesniegumu ar
l gumu piešķirt pašvaldības līdzfinans jumu Tālavijas ielas 37 kas fasādes krāsojuma
atjaunošanai, ārdurvju atjaunošanai, kas atrodas Ludzas pils tas v sturiskajā centrā. Plānoto
darbu izmaksas – 231.51 EUR.
Atbilstoši Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17 “Par pašvaldības
palīdzību v sturisku b vgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ku fasāžu
krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomai ai valsts nozīmes pils tb vniecības pieminekļa
„Ludzas pils tas v sturiskais centrs” teritorijā esošajām kām, kā arī Latvijas Valsts
aizsargājamo kult ras pieminekļu sarakstā ietvertajām kām Ludzas novadā”:
- 7.punktam, uz līdzfinans jumu var pretend t Ludzas pils tas v sturiskā centra
teritorijā esošās kas;
- 16. punktam, b vvalde ir pie musi pozitīvu l mumu (Nr.82) atbalsta piešķiršanai;
- 19.1. punktam, v sturisku b vgaldniecības izstrādājumu restaurācijai līdzfinans līdz
50% no b vizstrādājumu tāmes, bet ne vairāk kā EUR 570.00 uz vienu
b vgaldniecības izstrādājuma komplektu, neietverot b vgaldniecības uzstādīšanas un
montāžas darbu izmaksas;
- 19.2. punktam, fasāžu krāsojuma atjaunošanai (neietverot fasādes krāsojuma darbu
izmaksas) līdzfinans līdz 50% no fasāžu krāsu materiāla tāmes, bet ne vairāk kā
EUR 1139.00.
emot v rā Ludzas novada domes Teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
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Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt I.D. pašvaldības līdzfinans jumu Tālavijas ielas 37 kas fasādes krāsojuma
atjaunošanai EUR 40.76 apm rā un b vgaldniecības izstrādājumu restaurācijai EUR 75.00
apm rā.
2. I. Donskai p c darbu pabeigšanas iesniegt pašvaldībai b vvaldes atzinumu par
paveiktiem darbiem un r ķinu pašvaldības līdzfinans juma daļas sa emšanai.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par Deleģ šanas l guma preciz šanu
Zi o: I. Igovena
Pamatojoties uz 28.08.2014. Ludzas novada domes s des protokolu Nr.15, 17.§,
dele juma līguma projekts ar SIA “ eotelpiskie risinājumi” tika nos tīts uz Vides aizsardzības
un re ionālās attīstības ministriju (VARAM) saska ošanai. 06.11.2014. tika sa emta v stule no
VARAM ar l gumu preciz t atsevišķus līguma punktus. Līguma projekts ar SIA “ eotelpiskie
risinājumi” tika preciz ts atbilstoši VARAM norādījumiem.
emot v rā Ludzas novada domes Teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt preciz to dele juma līguma projektu ar SIA “ eotelpiskie risinājumi”
saska ā ar projektu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai nos tīt Vides aizsardzības un
re ionālās attīstības ministrijai l mumu un Dele juma līguma projektu saska ošanai.

19.§
Par Ludzas novada pašvald bas stipendiju piešķiršanas komisijas l muma apstiprināšanu
Zi o: I.Igovena
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas nolikuma 1.4.punktu,
kas nosaka, ka domes stipendiju piešķiršanas komisija, izskata sa emtos pretendentu
pieteikumus, pie em l mumu par atbalstāmajiem pretendentiem; sagatavo un iesniedz
apstiprināšanai dom pretendentu sarakstu, emot v rā Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgās
komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisijas 2014.gada
11.decembra protokolu Nr.1.
2. Nosl gt līgumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu ar Z. ..
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20.§
Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu
Zi o: S.Jakovļevs
Saska ā ar Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā ievietoto informāciju
(http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaju-ienemumi-galvenie-raditaji-30268.html)
valstīt strādājošo m neša vid jās darba samaksas apm rs bruto 2013.gadā bija 716 EUR.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12.punktu, Valsts un pašvaldību instit ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta
otro daļu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 2.1.punktu, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes deputātu m nešalgu EUR 251,00
apm rā.
21.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tāja amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2. un 3.2.punktu, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes priekšs d tāja Alīna Gendele, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes priekšs d tāja m neša amatalgu
EUR 1580,00 apm rā.
22.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2. un 4.2.punktu, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
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teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes priekšs d tājas vietnieks Edgars Mekšs, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs
Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena,
Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka m neša
amatalgu EUR 1422,00 apm rā.
23.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka att st bas jautājumos amatalgas
noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2. un 4.2.punktu, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes priekšs d tājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns, atklāti
balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka attīstības
jautājumos m neša amatalgu EUR 1422,00 apm rā.

24.§
Par Ludzas pašvald bas izpilddirektora amatalgas noteikšanu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2., 5.1. un 8.1.punktu, emot v rā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā
nepiedalās domes deputāte Svetlana Rjutkinena, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora m neša
amatalgu EUR 1422,00 apm rā.
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2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšs d tājai A.Gendelei.
25.§
Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vad tāju amatalgu noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju
nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības
iestāžu darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu, emot v rā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītāju m neša amatalgas uz 2015.gada
1.janvāri, saska ā ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
26.§
Par Ludzas novada izgl t bas, kultūras un sporta pārvaldes vad tāja amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada izglītības, kult ras un sporta pārvaldes
vadītāja m neša amatalgu EUR 1000,00 apm rā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
27.§
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Par Ludzas Novadp tniec bas muzeja direktora amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas Novadp tniecības muzeja direktora m neša
amatalgu EUR 929,00 apm rā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
28.§
Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vad tāja amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada t risma informācijas centra vadītāja
m neša amatalgu EUR 773,00 apm rā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
29.§
Par Ludzas novada bibliot ku direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
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Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada bibliot ku direktoru/vadītāju m neša amatalgas uz 2015.gada
1.janvāri, saska ā ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
30.§
Par Ludzas novada tautas namu direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta
nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās domes deputāte Olita Baklāne,
atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada tautas namu direktoru/vadītāju m neša amatalgas uz 2015.gada
1.janvāri, saska ā ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
31.§
Par Ludzas novada bāriņtiesas priekšs d tāja amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
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Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada bāri tiesas priekšs d tāja m neša
amatalgu EUR 872,00 apm rā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
32.§
Par Ludzas novada b rnu nama – patversmes direktora amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada b rnu nama- patversmes direktora
m neša amatalgu EUR 1000,00 apm rā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

33.§
Par Ludzas novada sociālā dienesta vad tāja amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja m neša
amatalgu EUR 936,00 apm rā.
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2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
34.§
Par Veco aužu aprūpes mājas „Raipole” vad tāja amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Veco ļaužu apr pes mājas „Raipole” vadītāja m neša
amatalgu EUR 531,00 apm rā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
35.§
Par Ludzas novada sociālā aprūpes centra „Ludza” direktora amatalgas noteikšanu
Zi o: S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, iev rojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot v rā
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada
17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri noteikt Ludzas novada sociālā apr pes centra direktora m neša
amatalgu EUR 1000,00 apm rā.
2. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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36. §
Par nekustamā pašuma “Aptieka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Zi o: E.Mekšs
Nekustamais īpašums “Aptieka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads sastāv no
zemes gabala 0,087 ha platībā ar kadastra apzīm jums 6860 001 0303 un divām b v m (aptiekas
ka ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0303 001 un saimniecības ka ar kadastra apzīm jumu
6860 001 0303 002) re istr ts zemesgrāmatā uz Ludzas novada pašvaldības vārda
(zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000534031).
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestād m to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija 2014.gada 11.decembrī
pie ma l mumu “Par nekustamā īpašuma “Aptieka”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atsavinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas l m jinstit cija un emot v rā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Aptieka”, Istras pagasts, Ludzas novads, kas
sastāv zemes gabala 0,087 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0303, b ves ar kadastra
apzīm jumu 6860 001 0303 001 un b ves kadastra apzīm jumu 6860 001 0303 001.
2. Nekustamā īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt tāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada dom .
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

37. §
Par nekustamā pašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Zi o: E.Mekšs
Nekustamais īpašums “Pokuminas muiža”, Cirmas pagasts, Ludzas novads sastāv no
zemes gabala 10,78 ha platībā ar kadastra apzīm jums 6850 002 0392 t.sk. 6,06 ha meža, zemes
gabala 5,12 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0372 t.sk. 2,93 ha meža un
nedzīvojamās kas ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0392 001, re istr ts zemesgrāmatā uz
Ludzas novada pašvaldības vārda (zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1000 0046 1774).
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestād m to funkciju nodrošināšanai.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija 2014.gada 11.decembrī
pie ma l mumu “Par nekustamā īpašuma “Pokuminas muiža”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
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5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas l m jinstit cija un emot v rā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 10 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – 3 (Voldemārs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs); ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Pokuminas muiža”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, kas sastāv zemes gabala 10,78 ha platībā (kadastra apzīm jums 6850 002 0392), zemes
gabala 5,12 ha platībā (kadastra apzīm jumu 6850 002 0372) un nedzīvojamās kas (kadastra
apzīm jumu 6850 002 0392 001).
2. Nekustamā īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt tāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada dom .
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
38. §
Par apbūv ta zemes gabala 7,8 ha plat bā (kadastra apz m jums 6850 002 0183)
“Sidori”, Novo Misli, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
Zi o: E.Mekšs
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestād m to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas kas (b ves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki,
ja vi i v las nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas kas (b ves).
Ludzas novada pašvaldībā tika re istr ts kas ”Sidori”, Novo Misli, Cirmas pagasts,
Ludzas novads īpašnieka G. S. pilnvarotās personas L. S. atsavināšanas ierosinājums.
Nekustamais īpašums – apb v ts zemes gabals “Sidori”, Novo Misli, Cirmas pagasts
Ludzas novads re istr ts zemesgrāmatā (nodalījuma numurs 100000500700) uz Ludzas novada
pašvaldības vārda.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija 2014.gada 11.decembrī
pie ma l mumu “Par apb v ta zemes gabala 7,8 ha platībā (kadastra apzīm jums 6850 002
0183) “Sidori”, Novo Misli, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai” un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, atļauju
atsavināt atsavinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās
personas l m jinstit cija un emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs
Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai apb v tu zemes gabalu 7,8 ha platībā (kadastra apzīm jums 6850
002 0183) “Sidori”, Novo Misli, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Nekustamā īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt tāju.
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada dom .
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
39. §
Par dz vok a pašuma Nr. 3, Raiņa ielā 24, Ludzā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Zi o: E.Mekšs
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestād m to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai vi a imenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldībā 2014.gada 4.decembrī tika re istr ts dzīvokļa Nr.3, Rai a ielā
24, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces A. P., personas kods XXX, atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās
personas l m jinstit cija, un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2014.gada 11.decembra l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3, Rai a ielā 24, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, un emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13
(Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.3, Rai a ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 3, Rai a ielā 24, Ludzā, Ludzas novadā
re istr šanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt tāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
40. §
Par dz vok a pašuma Nr. 21, Raiņa ielā 48A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Zi o: E.Mekšs
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atvasinātai publiskai personai vai tās iestād m to funkciju nodrošināšanai un likuma 4.panta
ceturtās daļas 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai vi a imenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
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Ludzas novada pašvaldībā 2014.gada 10.decembrī tika re istr ts dzīvokļa Nr.21, Rai a
ielā 48A, Ludzā Ludzas novadā īrnieces I. V. pilnvarotās personas I. P. atsavināšanas
ierosinājums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu,
atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atsavinātās publiskās
personas l m jinstit cija, un Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2014.gada 11.decembra l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.21, Rai a ielā 48A, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, un emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra kopīgās s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.21, Rai a ielā 48A, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.21, Rai a ielā 48A, Ludzā, Ludzas novadā
re istr šanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt tāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
41. §
Par nekustamā pašuma “Je isejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads otrās
izsoles rezultātu, protokola un trešās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
2014.gada 23.oktobrī Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustamā
īpašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu,
protokola un otrās izsoles noteikumu, un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.19, 31.§).
2014.gada 5.decembrī tika rīkota nekustamā īpašuma - “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts,
Ludzas novads izsole, kurā nepieteicās neviens pretendents, līdz ar to izsole ir bijusi nesekmīga.
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas
1.punktu, kas nosaka, rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne
vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas. Komisija izv rt jot situāciju, iesaka rīkot trešo
izsoli ar aušupejošu soli un samazināt izsoles sākumcenu par 60%.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, un emot un 2014.gada
5.decembrī organiz tās izsoles rezultātiem, un emot v rā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 5.decembra nekustamā īpašuma - “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras
pagasts, Ludzas novads otrās izsoles protokolu Nr.2 un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jeļisejevi”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads, kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīm jums 6860 001 0255) 0,19 ha platībā un
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dzīvojamās mājas (kadastra apzīm jums 6860 001 0255 001) ar trim palīg kām (kadastra
apzīm jums (6860 001 0255 002; 6860 001 0255 003; 6860 001 0255 004) otrās izsoles
sākumcenu - EUR 2940,78 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 78 centi) un izsoles
noteikumus, saska ā ar pielikumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
42.§
Par br vpusdienu un bezmaksas dināšanas internātā piešķiršanu
Zi o: E.Mekšs
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2014.gada 15.decembra
iesniegumu, re . Nr.3.1.1.8.1/1169, par dināšanas izdevumu segšanu no skolas budžeta, Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kult ras pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas un bezmaksas dināšanu internātā Istras vidusskolas skol niem
no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.maijam:
Sarakstā – 11 skolēni
1.1.
Finans juma avots – Istras vidusskolas budžets.
2. Izskatot Bri u pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2014.gada 4.decembra iesniegumu, re . Nr.3.1.1.8.1/1129, par brīvpusdienu piešķiršanu
audz k iem no daudzb rnu imen m diennakts grupā, Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kult ras pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt brīvpusdienas Bri u pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audz k iem no
2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.maijam:
Sarakstā – 2 audzēkņi
2.1. Finans juma avots – Bri u pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.
43.§
Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu
Ludzas novada pagastu administrat vajās teritorijās
Zi o: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organiz t iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
( densapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notek de u
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās densapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus sniedz Ludzas novada pašvaldība.
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Likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 14.punkta c apakšpunkts nosaka, ka
dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par densvada un kanalizācijas lietošanu.
Saska ā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3panta piekto daļu par to, ka tiek
paaugstināta maksa par auksto deni un kanalizāciju, īrnieks rakstveidā brīdināms vismaz trīs
m nešus iepriekš, norādot maksas paaugstināšanas iemeslus.
emot v rā densapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksu apr ķinu, dens bilanci,
densapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktisko tarifu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu un sociālo, izglītības un kult ras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10
(Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– 3 (Voldemārs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs); ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības komunālo saimniecību dens bilanci saska a ar
1.pielikumu.
2. Apstiprināt densapgādes un kanalizācijas pakalpojumu faktiskās izmaksas saska ā ar
2.pielikumu.
3. Noteikt tarifa palielinājumu par densapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
pat r tājiem, kuriem ir uzstādīti dens skaitītāji, ne lielāku par 30% no 2012.gada 26.j lijā
(protokols Nr.20, 22§) domes s d apstiprinātā densapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa
par vienu kubikmetru.
4. Noteikt, ka pat r tājiem, kuriem nav uzstādīti dens skaitītāji, maksa par densapgādes
un kanalizācijas pakalpojumiem vienam iedzīvotājam m nesī tiek apr ķināta, pamatojoties uz
administratīvajā teritorijā noteikto dens pat ri a normu un apstiprināto densapgādes un
kanalizācijas tarifu par vienu kubikmetru.
5. Noteikt, ka dens pat ri a norma, ja nav uzstādīti dens skaitītāji, vienam iedzīvotājam
m nesī Ludzas novada Bri u, Cirmas, Istras, ukšu, Pure u, Rund nu pagastos ir 5 m3, Isnaudas
pagasta Martišu ciemā – 8 m3, Kreiču ciemā - 5 m3, Nirzas pagasta Nirzas ciemā - 9 m3, Raipoles
ciemā – 5 m3, Pildas pagastā – 6,5 m3.
6. Apstiprināt tarifus par densapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Ludzas novada
pagastu administratīvajās teritorijās saska ā ar 3.pielikumu.
7. Šī l muma 6.punktā noteiktie tarifi par densapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir
apliekami ar pievienotās v rtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās v rtības nodokli”
noteiktām nodokļa likm m.
8. Uzdot Ludzas novada pagastu pārvalžu vadītājiem līdz 2015.gada 31.janvārim organiz t
pat r tāju rakstveida brīdināšanu par densapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa
paaugstināšanu.
9. Šī l muma 6.punktā noteiktais tarifs par densapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
stājas sp kā ar 2015.gada 1.maiju.
10. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
11. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Svetlanai Rimšai
nodrošināt informācijas par l mumu public šanu Ludzas novada informatīvajā izdevumā
„Ludzas Novada V stis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv.
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44.§
Par sadz ves atkritumu izvešanas maksas noteikšanu Ludzas novada pagastu
administrat vajās teritorijās
Zi o: E.Mekšs
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldību autonomajām funkcijām ir organiz t iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
( densapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notek de u
savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās atkritumu
savākšana un izvešana tiek organiz ta ar Ludzas novada pašvaldības pagastu pārvalžu
starpniecību, lai nodrošinātu pagastu administratīvo teritoriju iedzīvotājiem kvalitatīvus
sabiedriskos pakalpojumus, izv rt jot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju,
emot v rā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas izmaksu apr ķinu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des atzinumu, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu un sociālo, izglītības un kult ras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
10 (Andrejs Andrejevs, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– 3 (Voldemārs Diba ins, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs); ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksu vienam iedzīvotājam
m nesī Ludzas novada pagastu administratīvajās teritorijās saska a ar pielikumu.
2. Šī l muma 1.punktā noteiktā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa ir
apliekama ar pievienotās v rtības nodokli atbilstoši likumā „Par pievienotās v rtības nodokli”
noteiktām nodokļa likm m.
3. Šī l muma 1.punktā noteiktā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas maksa stājas
sp kā ar 2015.gada 1.janvāri.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Svetlanai Rimšai
nodrošināt informācijas par l mumu public šanu Ludzas novada informatīvajā izdevumā
„Ludzas Novada V stis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv.
45.§
Par Ludzas novada att st bas programmas 2011.-2017.gadam Invest ciju plāna
apstiprināšanu
Zi o: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.pantu, 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.punktu, kā arī emot v rā Ludzas
novada domes Teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des
atzinumu un Ludzas novada domes Finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra s des
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju plānu
saska ā ar pielikumu.
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2. Nos tīt Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju plānu
Vides aizsardzības un re ionālās attīstības ministrijai atzinuma sa emšanai.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
46.§
Par saistošo noteikumu Nr. 28 ”Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada
23.janvāra saistošos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2014.gadam”” apstiprināšanu
Zi o: A. ukša; A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot v rā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kult ras jautājumu pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra s des atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2014.gada 17.decembra
s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2014.gada 18.decembra
s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.28 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošos noteikumos Nr.1 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam””, saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai Saistošos noteikumus
Nr. 28 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošos noteikumos Nr.1
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” triju dienu laikā rakstveidā un
elektroniskā veidā nos tīt Vides aizsardzības un re ionālās attīstības ministrijai.
47.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzin bas rakstu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2014.gada 18.decembra s des l mumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2014.gada 18.decembra s des atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs,
Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Par ilggad ju, godprātīgu darbu un sakarā ar dzīves jubileju apbalvot ar Ludzas novada
domes Atzinības rakstu un balvu EUR 75,00 (septi desmit pieci eiro) Ludzas pils tas
3.pirmsskolas izglītības iestādes “Nami š” saimniecības daļas vadītāju Zinaīdu Strodi, personas
kods XXX.
Tiek skatīti domes s des papildus darba kārtības jautājumi.
48.§
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Par zemes ier c bas projekta nekustamam pašumam Rūpniec bas ielā 2A, Ludza, Ludzas
novads apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
Zi o: V.Kušners; A.Gendele
Izskatot SIA „KVINTESENCE” iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam R pniecības ielā 2A, Ludza, Ludzas nov., kurā paredz ts sadalīt zemes vienību ar
kadastra apzīm jumu 68010030150, Ludzas novada dome konstat , ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības b vvaldes
2014.gada 24.oktobra l mumu Nr.81 (s des protokols Nr.30, 2.punkts) “Zemes ierīcības projekta
izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumiem”.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar m rķi atdalīt no zemes vienības ar kadastra
apzīm jumu 68010030150 zemes vienību apm ram 3600 kv.m platībā, nosakot jaunveidojamo
zemes vienību robežas un platības, apgr tinājumu konkretiz šanai, kā arī piekļ šanas iesp ju
nodrošināšanai katrai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saska ota ar inženierkomunikāciju un inženierb vju
tur tājiem.
Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales re ionālā
nodaļā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 417433-1.edoc.
Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Latvijas Republikas pastāvošiem noteikumiem un Ludzas novada pašvaldības 2013.gada
31.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošana un Grafisko daļa”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496 “Nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as kārtība” 16.1. un
23.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sist mas
noteikumi” 2.7., 2.10., 11., 28. un 31.3. punktiem un Ludzas novada pašvaldības 2013.gada
31.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam
Teritorijas izmantošana un Grafisko daļa”, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET
– nav; ATTURAS – 1 (Voldemārs Diba ins); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Rūpniecības ielā 2A,
Ludza, Ludzas nov. (kadastra apzīm jumu 68010030150), saska ā ar SIA „KVINTESENCE”,
re istrācijas Nr.42403023757, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 68010030150 atdalītai apb v tai zemes
vienībai 3600 kv.m platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.2):
2.1. piešķirt jaunizveidotajam nekustamam īpašumam īpašuma nosaukumu Rūpniecības
iela 2C, Ludza, Ludzas nov.,
2.2. piešķirt apb v tai zemes vienībai 3600 kv.m platībā un ar to funkcionāli saistītai kai
adresi Rūpniecības iela 2C, Ludza, Ludzas nov.,
2.3. noteikt zemes lietošanas m rķi ar kodu 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve.
3. Paliekošā nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 2A, Ludza, Ludzas nov. apb v tai
zemes vienībai 7000 kv.m platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā daļā zemes vienībai Nr.1):
3.1. saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu Rūpniecības iela 2A, Ludza, Ludzas nov.,
3.2. saglabāt zemes vienībai 7000 kv.m platībā un ar to funkcionāli saistītām kām adresi
Rūpniecības iela 2A, Ludza, Ludzas nov.,
3.3. noteikt zemes lietošanas m rķi ar kodu 1002 – noliktavu apbūve.
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4. Zemes vienībām noteikt apgr tinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītajiem. Konkr tas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgr tinājumu, to izraisošo
objektu atrašanās vietas un platības preciz veicot zemes vienību instrumentālo uzm rīšanu dabā.
5. Jaunizveidojamo zemes vienību platības var tikt preciz tas normatīvos aktos noteiktā
apjomā, veicot instrumentālo uzm rīšanu dabā.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Administratīvais akts stājas sp kā ar brīdi, kad tas pazi ots adresātam. Administratīvo
aktu var pārs dz t Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā viena m neša laikā no
pazi ošanas dienas.
49. §
Par dz vok a Nr.3, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
2014.gada 26 .j nijā Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.3,
Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 39.§).
Saska ā ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.3, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā re istr ts Ludzas
pils tas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.822-3.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 5298,41 (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 41 cents).
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2014.gada 23.decembra l mumu „Par
dzīvokļa Nr. 3, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.3, Liepājas ielā 37, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas cenu
EUR 5298,41 (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 41 cents).
2. Atsavināt par labu . K., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 3, Liepājas ielā 37, Ludzā,
Ludzas novadā un kopīpašuma 6700/145840 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīm jums
68010030016), Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 5298,41 (pieci tūkstoši divi simti
deviņdesmit astoņi euro un 41 cents), kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta
kontā 4 (četru) m nešu laikā no l muma pie emšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi,
norādot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
50. §
Par dz vok a Nr.11, Latgales ielā 92A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
2014.gada 28.augustā Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.11, Latgales ielā 92A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15,
30.§).
Saska ā ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.11, Latgales ielā 92A, Ludzā, Ludzas novadā re istr ts Ludzas
pils tas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.606 -11
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2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 5398,41 (pieci tūkstoši tr s simti deviņdesmit astoņi euro un 41 cents).
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2014.gada 23.decembra l mumu „Par
dzīvokļa Nr. 11, Latgales ielā 92A, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.11, Latgales ielā 92A, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas
cenu EUR 5398,41 (pieci tūkstoši tr s simti deviņdesmit astoņi euro un 41 cents).
2. Atsavināt par labu J. K., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 11, Latgales ielā 92A,
Ludzā, Ludzas novadā un kopīpašuma 6199/143822 domājamās daļas no zemes (kadastra
apzīm jums 68010040150), Ludzā, Ludzas novadā par summu EUR 5398,41 (pieci tūkstoši tr s
simti deviņdesmit astoņi euro un 41 cents), kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) m nešu laikā no l muma pie emšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem)
gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

51. §
Par dz vok a Nr.8, 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu
Zi o: E.Mekšs
2014.gada 28.augustā Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.8, 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15,
31.§).
Saska ā ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.8, 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā re istr ts
Ludzas pils tas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.655-8.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu – EUR 4198,41 (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 41 cents).
Saska ā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2014.gada 23.decembra l mumu „Par
dzīvokļa Nr. 8, 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Voldemārs Diba ins, Olita Baklāne, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.8, 18.Novembra ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanas
cenu EUR 4198,41 (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit astoņi euro un 41 cents).
2. Atsavināt par labu O. K., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 8, 18.Novembra ielā 27,
Ludzā, Ludzas novadā un kopīpašuma 5306/292440 domājamās daļas no zemes (kadastra
apzīm jums 68010060042), Ludzā, Ludzas novadā par summu EUR 4198,41 (četri tūkstoši
viens simts deviņdesmit astoņi euro un 41 cents), kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) m nešu laikā no l muma pie emšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem)
gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Domes s des papildus darba kārtības jautājumi izskatīti.
S des informatīvajā daļā Ludzas novada izglītības, kult ras un sporta pārvaldes
galvenais speciālists kult ras jomā S.Stapule sniedz informāciju par kult ras pasākumiem Ludzas
novadā 2014.gadā, iedzīvotāju aktivitāti. Inform par īstenotajiem Ludzas novada mazajiem
kult ras projektiem.
Ludzas novada izglītības, kult ras un sporta pārvaldes galvenais speciālists sporta jomā
A.Narnickis sniedz informāciju galvenajiem sporta pasākumiem Ludzas novadā 2014.gadā,
dalībnieku skaitu, atsaucību.
Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma
ekonomiste A.Poikāne sniedz informāciju par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
daudzdzīvokļu mājām 2014.gadā, veiktajiem darbiem (informācija pielikumā), pašvaldības
dzīvokļu remontiem, sa emtajiem iedzīvotāju iesniegumiem. Inform par apr ķināto, apmaksāto
un izlietotās peļ as daļu par 2014.gadu (informācija pielikumā), īres maksas parādiem.
Inform par sa emto atklāto v stuli no Ludzas pašvaldības dzīvokļu īrniekiem.
Sniedz informāciju par dzīvokļa Latgales ielā 145 dz.3, Ludzā remontu, izmaksām.

S di sl dz plkst. 10.15.
S des vadītāja
Domes s des protokols parakstīts 2014.gada 30.decembrī.

A.Gendele

S des protokol tāja
Domes s des protokols parakstīts 2014.gada 30.decembrī.

I.Vonda

