LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2016.gada 14.jūlij

Ludzā

Protokols Nr. 12

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
S di vada - novada domes priekšsēdētāja Al na Gendele.
Protokol - personāla speciāliste In ra Strazda.
S d piedal s - novada domes deputāti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Dibaņins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Eleonora Obrum ne,
Aivars Meikš ns, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena
S d nepiedal s - novada domes deputāti: J.Kušča Vācijā, I.Lapšovs dežūra, E.Mekšs

atvaļinājums, R.Vorobjova Rīgā pie ārsta.

S d piedal s – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors; juridiskās nodaļas
vadītāja K.Nikolajeva; nekustamā īpašuma ekonomiste A.Poikāne; ārējo sakaru speciāliste
K.Seņko
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
Darba kārtībā 2 (divi) jautājumi.
Atklāti balsojot: „par” – 11 balsis (Alīna Gendele, Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Eleonora
Obrumāne, Aivars Meikšāns, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par nekustam pašuma – Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novad - ang ra
(kadastra apz m jums 6801 003 0004 033) un zemes vien bas (6801 003 0004) nošķirt s
daļas nomas ties bu izsoli.
2. Par sabiedr bas ar
pamatkapit la palielin šanu.

ierobežotu

atbild bu

„Ludzas

medic nas

centrs”

1. §
Par nekustam pašuma – Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novad ang ra (kadastra apz m jums 6801 003 0004 033) un zemes vien bas (6801 003 0004)
nošķirt s daļas nomas ties bu izsoli
(A.Gendele)
Saskaņā ar 2010.gada 8.jūnija LR MK noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”
Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēti divi iesniegumi par nedzīvojamo ēku
(Krāslavas ielā 1, Ludzā) angāra (kadastra apzīmējums 6801 003 0004 033) telpu nomu.
2016.gada 28.jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika iesniegts SIA “Lemuri” reģistrācijas
Nr.42403029745 iesniegums un 2016.gada 4. jūlijā Ludzas novada pašvaldībā iesniegts
Vēsmas Krones iesniegums.
Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija MK noteikumu Nr.515 ‘’Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, atkl ti balsojot: PAR – 11 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Organizēt nekustamā īpašuma – Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novads, angāra
(kadastra apzīmējums 6801 003 0004 033) un zemes vienības (kadastra apzīmējums
6801 003 0004) nošķirtās daļas 1757 m2 platībā nomas tiesības izsoli.
2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā noteiktā nekustamā īpašuma nomas izsoles sākumcenu EUR 88,36 (astoņdesmit astoņi euro un 36 centi) plus PVN apmērā mēnesī.
3. Apstiprināt lēmuma 1.punktā noteiktā nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā
ar pielikumu.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nomas tiesību izsoli.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
2. §
Par sabiedr bas ar ierobežotu atbild bu „Ludzas medic nas centrs”
pamatkapit la palielin šanu
(A.Gendele)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, reģistrācijas
Nr.40003258973, juridiskā adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, ir iesniegusi
2016.gada 5.jūlija vēstuli Nr.1.2/545 „Par finansējuma piešķiršanu” (Ludzas novada
pašvaldībā saņemta 05.07.2016., reģistrēta ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.2/1488) ar lūgumu
sniegt finansiālu atbalstu 50 000,00 EUR apmērā daļēji virtuves bloka remontam,
rekuperācijas iekārtas uzstādīšanai un virtuves iekārtu iegādei.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta
pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem
izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu,

likuma 62.pants nosaka, ka pamatkapitālu drīkst palielināt vai samazināt, tikai pamatojoties
uz dalībnieku sapulces lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas
noteikumi, 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus
pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis., 14.panta pirmā daļā noteikts, ja pašvaldības kapitāla
daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem
pašvaldības domes priekšsēdētājs (turpmāk arī — kapitāla daļu turētāja pārstāvis).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu atkl ti balsojot: PAR – 11
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Baklāne, Voldemārs Dibaņins, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Aivars Meikšāns, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ieguldīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”, reģistrācijas
Nr.40003258973, pamatkapitālā naudas līdzekļus 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro)
apmērā.
2. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”
pamatkapitālu par naudas līdzekļu ieguldījuma vērtību 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro),
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1,00 (viens eiro
un 00 centi).
3. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu apmaksāt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
4. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Ludzas medicīnas centrs” valdei veikt turpmākās darbības pamatkapitāla palielināšanai un
izmaiņu izdarīšanai dalībnieku reģistrā.
5. Uzdot pašvaldības sekretārei Inārai Vondai pēc Ludzas novada domes sēdes
protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu trīs darba dienu laikā sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Sēdi slēdz plkst. 16.20
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 14.jūlijā

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2016.gada 14.jūlijā

I.Strazda

