LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
2015.gada 11.septembrī

Ludzā

Protokols Nr. 12

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atklāj plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs
Dibaņins, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča (sēdē piedalās no plkst. 15.02), Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,

Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna

Vorobjova
Sēdē nepiedalās: Lolita Greitāne – darbnespējas lapa
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Jeļena
Kigitoviča, juridiskās nodaļas vadītājas p.i., Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris;
Sarmīte Gutāne, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; Ināra Donska,
Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes ekonomiste; Tatjana Fjodorova, Ludzas
novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenais speciālists izglītības jomā; Jolanta
Strogonova, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglības metodiķis; Sergejs
Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speciāliste; Līga
Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
- Dzidra Dukšta, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore; Valentīna Abricka, Ludzas pilsētas
ģimnāzijas direktores vietniece; Zinaīda Buliga, Ludzas 2.vidusskolas direktore; Ina Šteimanova,
Istras vidusskolas direktore; Ļubova Vanagele, Nirzas pamatskolas direktore; Jurijs Zeļčs, Pildas
pamatskolas direktors; Ingrīda Paškeviča, Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķītis” vadītāja; Sandra Vorkale, J.Soikāna Ludzas mākas skolas direktore; Evita Podoļeca,
Ludzas Mūzikas pamatskolas direktores vietniece; Gaļina Garbuzova, Ludzas vakara vidusskolas
direktores p.i.
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Atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET –
nav, ATTURAS – nav, domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali 2015.gada
septembra - decembra mēnešiem.
2. Par pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu
mēneša darba algas likmes noteikšanu.
3. Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu.
4. Par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas vietnieces un
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu.
5. Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju algu likmju noteikšanu.
6. Par Ludzas Mūzikas pamatskolas profesionālās ievirzes izglītības programmu
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu.
7. Par Ludzas novada Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu.
8. Par Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks - 2016” nolikuma
apstiprināšanu.
9. Par adreses piešķiršanu namīpašumam.
10. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
11. Par zemes gabala Mazā Ezerkrasta ielā 30, Ludza, Ludzas novads atsavināšanu.
12. Par brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas internātā piešķiršanu.
13. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
14. Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai.
15. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Stroda ielā 42,
Ludzā, Ludzas novadā.
16. Par grozījumiem 2013.gada 27.jūnija Ludzas novada domes lēmumā “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 62a, Ludzā, Ludzas novadā”
(protokols Nr.15, 33.§).
Plkst. 15.02 ierodas domes deputāte Jevgenija Kušča.
1.§
Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali
2015.gada septembra - decembra mēnešiem
Ziņo: S.Gutāne; A.Gendele
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”, Latvijas Republikas
2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
30.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada
11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
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Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās
mērķdotācijas fondu 2015.gada septembra - decembra mēnešiem EUR 599504,00 - sadalīt
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu 2015.gada
septembra - decembra mēnešiem EUR 24523,00 - sadalīt saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu 2015.gada
septembra - decembra mēnešiem EUR 38828,00 - sadalīt saskaņā ar 3.pielikumu.
2.§
Par pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu mēneša
darba algas likmes noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13. un 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 2009.gada
28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
1.pielikumu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada
11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
vadītāju vietnieku un pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no 01.09.2015. 31.12.2015. novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros saskaņā ar pielikumu.
3.§
Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 2009.gada 28.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikumu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Noteikt Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no 01.09.2015. 31.12.2015. novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros saskaņā ar pielikumu.
4.§
Par Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas vietnieces un
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 2009.gada 28.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikumu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” vadītājas vietnieces
un pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no 01.09.2015. - 31.12.2015. novadam
piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros saskaņā ar pielikumu.

5.§
Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju algu likmju noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās Eleonora
Obrumāne, atklāti balsojot: PAR – 13 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2015./2016. mācību gada 1.semestrī (01.09.2015. - 31.12.2015.) Ludzas
novada izglītības iestāžu vadītāju algas likmes saskaņā ar pielikumu.
6.§
Par Ludzas Mūzikas pamatskolas profesionālās ievirzes izglītības programmu
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 2009.gada 28.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikumu, ņemot
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vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita
Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas Mūzikas pamatskolas ievirzes izglītības programmu pedagogu mēneša
darba algas likmes laika posmā no 01.09.2015. - 31.12.2015. novadam piešķirtās valsts
mērķdotācijas ietvaros saskaņā ar pielikumu.
7.§
Par Ludzas novada Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu
pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 2009.gada 28.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikumu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmu
pedagogu mēneša darba algas likmes laika posmā no 01.09.2015. - 31.12.2015. novadam
piešķirtās valsts mērķdotācijas ietvaros saskaņā ar pielikumu.
8.§
Par Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks - 2016” nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: S.Gutāne
Lai novērtētu un atbalstītu Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu talantīgākos
skolēnus, motivētu bērnus un jauniešus sevi vispusīgi izglītot un attīstīt, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne,
Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības konkursa „Novada izcilnieks - 2016” nolikumu
saskaņā ar pielikumu uz 2 lp..
2. Apstiprināt balvu fondu- EUR 1000,00.
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9.§
Par adreses piešķiršanu namīpašumam
Ziņo: V.Kušners
Izskatot M. M. potenciāla mantinieka A. M., dzīvo (adrese), 27.08.2015. iesniegumu, reģ.
27.08.2015. ar Nr.3.1.1.11.2/2507, par adreses piešķiršanu mātes M. M. piederošam
namīpašumam, kurš sastāv no dzīvojamās mājās un saimniecības ēkām, „Smilšaine”, Turaki,
Isnaudas pag., Ludzas nov., kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580090001
„Izdegas”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt M. M., personas kods XXX, piederošam namīpašumam, kura sastāvā dzīvojamās
māja un saimniecības ēkas, adresi „Smilšaine”, Turaki, Isnaudas pag., Ludzas nov., kuras atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580090001.
10.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Kušners
1.
Izskatot R. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 31.08.2015. iesniegumu, reģ. 31.08.2015.
ar Nr.3.1.1.11.2/2542, par zemes vienības 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020161
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020160 „Miezāji”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020161, „Kalniņi”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov., par zemes vienības 0,475 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020163
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020160 „Miezāji”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020163, „Otrie Kalniņi”, Isnaudas
pag., Ludzas nov. un par zemes vienības 0,206 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020550
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580020160 „Miezāji”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68580020250, „Ozolaine”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada
11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
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Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka R. K., personas kods XXX, atdala zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020161, zemes vienību 0,475 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020163
un zemes vienību 0,206 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580020550 no nekustamā īpašuma
ar kadastra numuru 68580020160 „Miezāji”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020161, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kalniņi”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,475 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580020163, piešķirt īpašuma nosaukumu „Otrie Kalniņi”, Isnaudas
pag., Ludzas nov..
4. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,206 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580020550, piešķirt īpašuma nosaukumu „Ozolaine”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
2.
Izskatot V. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 25.08.2015. iesniegumu, reģ. 01.09.2015. ar
Nr.3.1.1.11.2/2556, par zemes vienības 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010435 un
par zemes vienības 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010437 atdalīšanu no nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68800010434 „Jasmīni”, Ņukšu pag., Ludzas nov., un piešķirt jaunu
īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 68800010435 un 68800010437, „Līgas”, Ņukšu pag., Ludzas
nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada
11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. J., personas kods XXX, atdala zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68800010435 un zemes vienību 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010437
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800010434 „Jasmīni”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 68800010435 un 68800010437, piešķirt īpašuma nosaukumu „Līgas”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov..
3.
Izskatot L. O., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 03.09.2015. iesniegumu, reģ. 03.09.2015.
ar Nr.3.1.1.11.2/2594, par zemes vienības 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050381
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68780050080 „Loči”, Nirzas pag., Ludzas
nov. un piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā
atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68780050381, „Miezīši”, Nirzas pag., Ludzas nov.
un par zemes vienības 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780070025 atdalīšanu no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68780050080 „Miezīši”, Nirzas pag., Ludzas nov. un
piešķirt jaunu īpašuma nosaukumu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68780070025, „Kvieši”, Nirzas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada
11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris
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Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka L. O., personas kods XXX, atdala zemes vienību 5,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68780050381 un zemes vienību 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780070025
no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68780050080 „Loči”, Nirzas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 5,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780050381, piešķirt īpašuma nosaukumu „Miezīši”, Nirzas pag., Ludzas
nov..
3. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 3,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68780070025, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kvieši”, Nirzas pag., Ludzas
nov..
11. §
Par zemes gabala Mazā Ezerkrasta ielā 30, Ludza, Ludzas novads atsavināšanu
Ziņo: V.Kušners
Izskatot VAS “VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”, juridiskā adrese Vaļņu ielā 28,
Rīgā, 03.09.2015. iesniegumu ar Nr.3/2-1/13493, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
68010040335 Mazā Ezerkrasta ielā 30, Ludza, Ludzas nov. atsavināšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 22.pantu un
33.pantu un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins,
Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada dome neiebilst, ka zemes vienība platībā 525 kv.m. ar zemes kadastra
apzīmējumu 68010040335 Mazā Ezerkrasta ielā 30, Ludza, Ludzas nov. un zemes izmantošanas
mērķi ar kodu 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve), tiks atsavināta par labu Latvijas
Republikas nepilsonim G. M., personas kods XXX.
12. §
Par brīvpusdienu un bezmaksas ēdināšanas internātā piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1. Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2015.gada 26.augusta iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.8.1/873 un 2015.gada 8.septembra iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/899, par
ēdināšanas izdevumu segšanu no skolas budžeta, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšanu internātā Istras vidusskolas
skolēniem no 2015.gada 14.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim:
1.1.1. N. M., personas kods XXX 8.kl.
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1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

M. M., personas kods XXX
L. M., personas kods XXX
V. A., personas kods XXX
V. P., personas kods XXX

9.kl.
12.kl.
12.kl.
12.kl.

1.1.

Finansējuma avots – Istras vidusskolas budžets.

2. Izskatot Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas V.Matjušenokas
2015.gada 31.augusta iesniegumu, reģ. Nr. 3.1.1.8.1/879 un 2015.gada 7.septembra iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.8.1/895, par ēdināšanas izdevumu segšanu no pirmsskolas izglītības budžeta
audzēkņiem, kuri apmeklē diennakts grupu, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
2.1. Piešķirt brīvpusdienas Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no
2015.gada 14.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim:
2.1.1. K. K., personas kods XXX;
2.1.2. A. Š., personas kods XXX;
2.1.3. R. P., personas kods XXX;
2.1.4. K. P., personas kods XXX.
2.2. Finansējuma avots – Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes budžets.
13. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2015.gada 1.septembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.5, Blaumaņa
ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā, īrnieces L. K. atsavināšanas ierosinājums (Reģ.
Nr.3.1.1.11.2/2555).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2015.gada 2.septembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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1. Uzsākt dzīvokļa Nr.5, Blaumaņa ielā 23, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
14. §
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un
likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas
nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2015.gada 5.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā
63, Ludzā, Ludzas novadā, īrnieka E. Ž. atsavināšanas ierosinājums (Reģ. Nr. 3.1.1.11.2/2277).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavināt publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas
2015.gada 2.septembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.4, Stacijas ielā 63, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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15.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: A.Gendele
2015.gada 4.augustā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Stroda ielā 42,
Ludzā pārvaldnieka SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020,
juridiskā adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/798) ar
lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Ludzā, Stroda ielā 42 avārijas situācijas
novēršanai (dūmvadu pārmūrēšanai)).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai” 17.3.punkts nosaka, ka, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mājas
renovācijai, ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts
par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas – 50% apmērā bet ne vairāk kā EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) apsekoja dzīvojamo
māju Stroda ielā 42, Ludzā un konstatēja, ka pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un
pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam ir pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.19, 18.puntā noteiktie dokumenti.
2015.gada 2.septembrī komisija izskatīja nepieciešamo darbu tāmi. Tāmes kopējā summa
ir EUR 5872,30 ar PVN. Pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19, 17.3.punktu, komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu - EUR 2936,15 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.3 punktu,
un ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2015.gada 11.septembra kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldemārs
Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Stroda ielā 42, Ludzā, Ludzas novads dūmvadu
pārmūrēšanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2936,15 (divi tūkstoši deviņi
simti trīsdesmit seši euro un 15 centi) apmērā.
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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16.§
Par grozījumiem 2013. gada 27. jūnija Ludzas novada domes lēmumā “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 62a, Ludzā, Ludzas novadā”
(protokols Nr.15, 33.§)
Ziņo: A.Gendele
2013.gada 27.jūnijā Ludzas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 62a, Ludzā, Ludzas novads’”
(protokols Nr.15, 33.§).
Lēmuma pirmajā punktā tika paredzēts piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62a, Ludzā
automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu - Ls 4000,00
(četri tūkstoši latu un 00 santīmi), jeb EUR 5691,49 apmērā.
Lēmuma otrajā punktā tika paredzēts piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62a, Ludzā
piebraucamo ceļa ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no
darbu tāmes - Ls 6203,40 (seši tūkstoši divi simti trīs lati 40 santīmi), jeb EUR 8826,64 apmērā.
2015.gada 31.augustā Ludzas novada pašvaldība saņēma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldības Reģ. Nr.3.1.1.7.1/666) ar lūgumu
precizēt pašvaldības līdzfinansējumu apmēru dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62a, Ludzā
autotransporta stāvvietas ierīkošanai un piebraucamā ceļa remontam.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinansējums tiek piešķirts mājas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, gājēju celiņu un servitūta ceļu seguma renovācijai vai
atjaunošanai – 80% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinansējums automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai vai renovācijai tiek piešķirts –
50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 5000,00.
Izvērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbu
tāmi auto transporta stāvvietas ierīkošanai Raiņa ielā 62a, Ludzā par kopējo summu
EUR 10282,40, saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr.19, 16.2.punktu, Ludzas novada pašvaldības komisija Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai (turpmāk tekstā-komisija) iesaka piešķirt
līdzfinansējumu - EUR 5000,00 apmērā.
Izvērtējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” darbu
tāmi piebraucamā ceļa ierīkošanai Raiņa ielā 62a, Ludzā par kopējo summu EUR 14917,46,
saskaņā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19, 16.1.punktu,
komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu 80 % apmērā, jeb EUR 11 933,97.
Pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.1 un 16.2.punktiem, ņemot vērā rīcībā esošo
informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2015.gada 11.septembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Voldemārs Dibaņins, Olita Baklāne, Alīna Gendele, Jānis Ivulāns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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1. Grozīt 2013.gada 27.jūnija Ludzas novada domes lēmuma “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 62a, Ludzā, Ludzas novads”
1.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62a, Ludzā automašīnu stāvlaukuma ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu - EUR 5000,00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi)
apmērā”.
2. Grozīt 2013.gada 27.jūnija Ludzas novada domes lēmuma “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Raiņa ielā 62a, Ludzā, Ludzas novads’”
2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
“2. Piešķirt dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62a, Ludzā piebraucamo ceļa ierīkošanai Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējumu 80 % apmērā no darbu tāmes - EUR 11933,97 (vienpadsmit
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro 97 centi) apmērā”.
3. Juridiskai nodaļai sagatavot vienošanās pie 2013.gada 2.jūlija līdzfinansējuma līguma
Nr. P-200/2013.
4. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdi slēdz plkst. 15.20.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 11.septembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2015.gada 11.septembrī.

I.Vonda

