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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā
2017.gada 23.novembrī

Protokols Nr. 21

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada - novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās - novada domes deputāti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst. 14.05), Olita
Baklāne (sēdē piedalās no pkst. 14.01), Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Eleonora Obrumāne, Aivars
Meikšāns, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē piedalās:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Vladimirs Vasiļevskis, datorsistēmu un
datortīklu administrators
- Sergejs Timofejevs, avīzes “Панорама Резекне” korespondents
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina no darba kārtības izslēgt
11.jautājumu “Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izslēgt no domes sēdes darba kārtības 11.jautājumu, attiecīgi mainīt darba kārtības
numerāciju.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs E.Mekšs ierosina papildināt darba kārtību ar šādiem
darba kārtības jautājumiem:
27. Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu.
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28. Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
29. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdēs lēmuma “Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.19, 20.§) 5.apakšpunktā.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Papildināt domes sēdes darba kārtību ar 27., 28. un 29.punktu.
Darba kārtība:
1. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvēm.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
4. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Stacijas ielā 25, Ludza, Ludzas
novads.
7. Par Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmuma “Par nekustamā
īpašuma “Ambulance”, Nirzas pagastā, Ludzās novadā piešķiršanu nomā” (protokols
Nr. 7, 11.§) atcelšanu.
8. Par adreses dzēšanu.
9. Par Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.33,
11.§) “Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumā
(protokols Nr.26, 1.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”” 17.punkta atcelšanu.
10. Par grozījumiem 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par Ludzas novada attīstības
programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.3, 8.§).
11. Par 2017.gada 26.oktobra Ludzas novada domes sēdes lēmuma “Par debitoru
parādu dzēšanu” (protokols Nr.19, 16.§) grozīšanu.
12. Par debitoru parādu norakstīšanu.
13. Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.
14. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures, kompensējamo izdevumu,
kredītprocentu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu.
16. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” 2.atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo
energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām”
izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā.
16. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
17. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
18. Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai.
19. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
21. Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.11
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu.

3
22. Par Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu.
23. Par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Tatjanas Medveckas
atbrīvošanu no ieņemamā amata.
24. Par A.Meikšāna komandējumu uz Lietuvas Republiku.
25. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka V.Maslovska atvaļinājumu.
26. Informācija par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 30.09.2017..
27. Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu.
28. Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
29. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdēs lēmuma “Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.19, 20.§) 5.apakšpunktā.
Plkst. 14.01 ierodas domes deputāte Olita Baklāne.

1.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvēm
Ziņo: A.Meikšāns
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060191 atrodas
dzīvojamā māja, kurā ir deklarēta I. D., ir nepieciešams piešķirt zemes vienībai un ar to
funkcionāli saistītām būvēm adresi: “Ogulāji”, Zambari, Isnaudas pag., Ludzas nov..
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka: pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto sitāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirt, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu,
ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68580060191 un ar to
funkcionāli saistītai būvei adresi “Ogulāji”, Zambari, Isnaudas pag., Ludzas nov..

2.§
Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns
Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldības tiesiskā valdījumā esošam nekustamam
īpašumam ar kadastra numuru 68500030298, kura sastāvā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68500030298, nepieciešamību piešķirt īpašuma nosaukumu un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
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Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā esošam nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 68500030298, kura sastāvā zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 68500030298, īpašuma nosaukumu „Vijolītes”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..

3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: A.Meikšāns; E.Mekšs
Ziņotājs ierosina papildināt lēmuma projektu ar 5.punktu.
Uzklausot sniegto ziņojumu par grozījumiem lēmuma projektā, sēdes vadītājs E.Mekšs
aicina balsot par lēmuma projektu ar papildinājumiem.
1.

Sakarā ar to, ka Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts iesniegums par atsavināšanu Ludzas
novada pašvaldībai valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500030451, ir
nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030451 no
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030190 Cirmas pag., Ludzas nov. un
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68500030451, piešķirt īpašuma nosaukuma „Pienenītes”, Cirmas pag., Ludzas nov..
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030451 no nekustāmā īpašuma ar
kadastra numuru 68500030190 Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Piešķirt jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā zemes vienība 0,12 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030451, īpašuma nosaukumu „Pienenītes”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
2.

Izskatot T. M., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 07.11.2017. iesniegumu,
reģ. 08.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1642, par zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060049 un par zemes vienības 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060050
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68580060048 „Gaigalas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura
sastāvā atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060049 un 68580060050, „Pirmās
gaigalas”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
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Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka T. M., personas kods XXX, atdala zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580060049 un zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580060050 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 685800600048 „Gaigalas”, Isnaudas
pag., Ludzas nov..
2. Atdalītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68580060049 un 68580060050
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Pirmās gaigalas”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
3.
Izskatot A. D., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), pilnvarotās personas I.
M. (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 19.04.2017. pilnvara Nr.1538),
10.11.2017.iesniegumu, reģ. 10.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1651, par zemes vienības 17,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500060079 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 68500060044 „Kalniņa”, Cirmas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68500060079, „Meža Kalniņa”, Cirmas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu,
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka A. D., personas kods XXX, atdala zemes vienību 17,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500060079 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 685000600044
„Kalniņa”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500060079 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Kalniņa”, Cirmas pag., Ludzas nov..
4.
Izskatot V. K., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), pilnvarotās personas Z. U.
(pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 06.06.2017. pilnvara Nr.2229), 15.11.2017.
iesniegumu, reģ. 15.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1676, par zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500050069 atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500020128
„Zirneklīši”, Cirmas pag., Ludzas nov. un īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam
nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
68500050069, „Jaunie Zirneklīši”, Cirmas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, Ministru
Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. K., personas kods XXX, atdala zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68500050069
no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 685000200128
„Zirnelīši”, Cirmas pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500050069 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Jaunie Zirnelīši”, Cirmas pag., Ludzas nov..
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5.
Izskatot V. Z., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 16.novembra
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 16.novembrī ar
Nr.3.1.1.11.2/1684, tika konstatēts, ka V. Z. lūdz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68460070498 no sev piederošā nekustamā īpašuma “Jaņukalni” ar kadastra numuru
68460020178, Briģu pagasts, Ludzas novads un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunie Jāņukalni”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V. Z., personas kods XXX, no nekustamā īpašuma “Jaņukalni” ar kadastra
numuru 68460020178, Briģu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 4,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68460070498.
2. Atdalītajai zemes vienībai 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68460070498 izveidot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Jaunie Jāņukalni”, Briģu pagasts, Ludzas novads.

4.§
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot I. B., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 24.10.2017. iesniegumu, reģ.
24.10.2017. ar Nr.31.1.1.11.2/1572, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz zemes
vienību 4,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050268, uz zemes vienību 1,56 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68880050082, uz zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880050104, uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880048021 un uz
zemes vienību 0,7403 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880030141 Pureņu pag., Ludzas nov.
uz pieciem gadiem, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 30.novembrī noslēdza zemes nomas līgumu
Nr.Z-129/2013 ar I. B., personas kods XXX, par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu uz
zemes vienību 4,45 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050268, uz zemes vienību 1,56 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050082, uz zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050104, uz zemes vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880048021 un uz zemes vienību 0,7403 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880030141
Pureņu pag., Ludzas nov. līdz 2017.gada 30.novembrim.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janvāra likuma „Administratīvā procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iestāde vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz
to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu (iestāžu un tiesu
juridiskās obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iestāde vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro
vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta pirmā
daļa nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti uz vietējās
pašvaldības vārda.
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Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas 17.panta otrā daļa
nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības
zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmitā daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” trešās nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt Ludzas novada pašvaldības 2015.gada 30.novembrī noslēgtā zemes nomas
līgumu Nr.Z-129/2013 darbības termiņu par zemes vienību 4,45 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68880050268, par zemes vienību 1,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68880050082, par zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880050104, par zemes
vienību 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68880048021 un par zemes vienību 0,7403 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68880030141 Pureņu pag., Ludzas nov. ar 2017.gada 1.decembri
uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sastādīt vienošanos par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 30.novembrī noslēgtā zemes nomas līguma
Nr.Z-129/2013 darbības termiņu.
4. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ieskaitīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīga zeme.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot I. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 17.10.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 18.10.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1548, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 1.§, 1.45.p.) tika izbeigtas lietošanas
tiesības I. K. uz zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0036.
2007.gada 28.novembrī par zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860
002 0036 noslēgts zemes nomas līgums Nr.53 starp Istras pagasta padomi un I. K..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 27.novembrim.
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Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 14.§, 108.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0036 “Riekstiņi”,
Soboļina, Istras pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja
un nomnieka vienošanās pamata.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 002 0036 “Riekstiņi”, Soboļina, Istras
pag., Ludzas nov. atrodas I. K. piederošas ēkas (pamats 02.10.1973. pirkuma līgums Nr.1385 un
06.05.1998. tiesas spriedums).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 28.novembra zemes nomas līguma Nr.53 termiņu uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības
nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot I. M., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 31.10.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 31.10.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1611, par
zemesgabala nomas līguma Nr. Z-125/2013 termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2013.gada
30.oktobrī par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0105 noslēgts zemesgabala
nomas līgums Nr. Z-125/2013 starp Ludzas novada pašvaldību un I. M..
Saskaņā ar 26.10.2015. vienošanās Nr.Z-187/2015 par zemesgabala nomas līguma Nr.Z125/2013 termiņa pagarināšanu līgums ir spēkā līdz 2017.gada 31.oktobrim. Zemesgabala nomas
līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz Iznomātāja un Nomnieka
rakstiskas vienošanās pamata.
Zemes vienība 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0105, Pildas pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmā daļa nosaka, ka
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu
par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās
pašvaldības vārda.
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Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otrā daļa nosaka, ka
vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos zemes gabalus saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē pašvaldības zemes
iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešās daļas 18.punkts nosaka, ka neapbūvēta
zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņemts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otrajā daļā minētais lēmums
par zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūvēta zemesgabala
iznomātājs ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes pārvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” trešās daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2013.gada 30.oktobra zemesgabala nomas līguma Nr.Z-125/2013 termiņu uz
pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par
zemesgabala nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot P. Ž., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 14.11.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 14.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1668, par
zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Istras pagasta
padomes sēdes 2007.gada 29.jūnija lēmumu (protokols Nr.6., 1.§, 1.118.p.) tika izbeigtas
lietošanas tiesības P. Ž. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0098.
2007.gada 28.novembrī par zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860
001 0098 noslēgts zemes nomas līgums Nr.59 starp Istras pagasta padomi un P. Ž..
Līgums ir spēkā līdz 2017.gada 27.novembrim.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.2.,14.§,113.p.)
nolēma atzīt, ka zemes vienība 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0098 “Krastiņi”,
Meļņiki, Istras pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Zemes nomas līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma termiņš var tikt mainīts uz iznomātāja
un nomnieka vienošanās pamata.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0098 “Krastiņi”, Meļņiki, Istras pag.,
Ludzas nov. atrodas P. Ž. piederošas ēkas (pamats 23.07.1993. tiesas spriedums).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
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Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarināt 2007.gada 28.novembra zemes nomas līguma Nr.59 termiņu uz desmit
gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības
nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par zemes
nomas līguma termiņa pagarināšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

5.§
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot A. S., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 18.10.2017. iesniegumu,
reģ. 23.10.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1560, par zemes gabala (starpgabala) 1194 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010050254 Kr.Barona ielā 97A, Ludza, Ludzas nov. piešķiršanu nomā,
Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Ludzas novada pašvaldībā ir iesniegti pieguļošo zemes vienību īpašnieku: J. Č., personas
kods XXX, 2017.gada 19.oktobra iesniegums un R. D., personas kods XXX, 2017.gada
20.oktobra iesniegums, ka viņi nepretendē par zemes vienības (starpgabala) ar kadastra
apzīmējumu 68010050254 Kr.Barona ielā 97A, Ludza, Ludzas nov. iznomāšanu.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 6.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja: tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās
daļas 4.punktam.
Ar Ludzas pilsētas domes 2008.gada 19.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.15, 10.§)
45.punktu tika atzīts, ka zemes gabals 1194 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050254
Kr.Barona ielā 97A, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 16.1.punkts, nosaka, ka zemesgabali, kuri ir starpgabali,
informācijas publiskošana nav obligāta.
Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprināti ar precizējumiem
Ludzas novada domes sēdes 2013.gada 22.augusta lēmumu (protokols Nr.20, 57.§), otrās daļas
3.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām, kura platība nepārsniedz 1,0
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ha, nomas maksas apmērs gadā ir 2% no zemes kadastrālās vērtības plus PVN – bet ne mazāk par
EUR 7,00 gadā plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otrās daļas
3.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A. S., personas kods XXX, nomā zemes vienību (starpgabalu) 1194 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050254 Kr.Barona ielā 97A, Ludza, Ludzas nov. bez
apbūves tiesībām ar 2017.gada 1.decembri uz pieciem gadiem.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. S., personas kods XXX, termiņā no 2017.gada
1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 2,0 % no zemes gabala kadastrālās vērtības
plus PVN – bet ne mazāk par EUR 7,00 gadā plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Ļ. K., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 24.10.2017.
iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 24.10.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1569, par
zemes nomas līguma noslēgšanu, tika konstatēts, ka ar Ludzas rajona Briģu pagasta padomes
sēdes 2007.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.8, 9.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. I. uz
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0076.
2007.gada 27.jūlijā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0076 noslēgts
zemes nomas līgums Nr.3 starp Briģu pagasta padomi un V. I., personas kods XXX. V. I.
(datums) miris.
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7, 20.§, 8.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0076 ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2011.gada 20.jūnijā par zemes vienību 6,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 001
0076 “Podlesje”, Ņičipurenki, Briģu pag., Ludzas nov. noslēgts zemesgabala nomas līgums
Nr.119 starp Ludzas novada pašvaldību un M. I., personas kods XXX. M. I. (datums) mirusi.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0076 „Podlesje”, Ņičipurenki, Briģu
pag., Ludzas nov. atrodas Ļ. K. piederošas ēkas (saskaņā ar 12.10.2017. mantojuma apliecību
Nr.2407).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.apakšpunkts nosaka, ka apbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā no 2010.gada 1.janvāra ir 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.¹ punkts nosaka, ka nomnieks papildus nomas
maksai maksā iznomātājam likumos noteiktos nodokļus.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkts nosaka, ka apbūvēta zemesgabala vai
tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 7.² punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne,
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Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Lauzt Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 20.jūnija zemesgabala nomas līgumu
Nr.119.
2. Piešķirt Ļ. K., personas kods XXX, nomā zemes vienību 6,76 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 001 0076 „Podlesje”, Ņičipurenki, Briģu pag., Ludzas nov. ar 2017.gada
1.decembri uz desmit gadiem.
3. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Ļ. K., personas kods XXX, par zemes vienību 6,76 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0076 „Podlesje”, Ņičipurenki, Briģu pag., Ludzas
nov..
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % gadā no zemes vienības kadastrālās vērtības un pievienotās
vērtības nodoklis, bet ne mazāk par 28 euro gadā un pievienotās vērtības nodoklis.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

6.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Stacijas ielā 25, Ludza,
Ludzas novads
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot M. R., personas kods XXX, deklarētā adrese (adrese), 2017.gada 6.novembra
iesniegumu, reģ. 06.11.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1631, par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz
mantojamo zemi Ludzas pilsētā Blaumaņa ielā 23 (tagadējā adrese Blaumaņa ielā 33) un
Aizsargu ielā 16 un Dārzu ielā 22 (tagadējā adrese Stacijas ielā 25 un Skolas ielā 20A) kopplatībā
5988 kv.m, no tās zemi 1808 kv.m platībā Stacijas ielā 25, Ludza, Ludzas nov., Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1996.gada 12.aprīļa izziņu Nr.2(04)-R46456,112258 nekustamais īpašums Ludzas pilsētā Blaumaņa ielā 23 un 1996.gada 24.maija
izziņu Nr 2(04)-R-54111 nekustamais īpašums Aizsargu ielā 16 un Dārzu ielā 22 uz 1940.gada
21.jūliju piederēja A. K. kopplatībā 5988 kv.m.
A. K. mirusi (datums).
Bijušās zemes īpašnieces meita J. R. mirusi 1997.gada 19.aprīlī.
Saskaņā ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1996.gada 2.augusta lēmumu Nr.1227 „Par
zemes piešķiršanu lietošanā un īpašuma tiesību atzīšanu” tika piešķirts lietošanā un atzītas
īpašuma tiesības uz mantojamo zemi Ģ. B. un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu no 3780 kv.m
kopplatības Stacijas ielā 25, Skolas ielā 20A un Skolas ielā 20B, Ludza un tika piešķirts lietošanā
un atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi Ģ. B. un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu no
2208 kv.m kopplatības Blaumaņa ielā 33, Ludza, iedalot apmaiņai kā līdzvērtīgu Jura Soikāna
ielas rajonā.
Bijušās zemes īpašnieces mazdēls Le. R. miris 1999.gada 27.septembrī.
Ar Latvijas Republikas Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2012.gada 15.decembra
mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.4149 mantošanas tiesības uz L.
R. atstāto mantujumu pārņēma viņa pārdzīvojušā laulātā M. R., tiesības uz 1/2 domājamo daļu no
zemes vienībām, kuru adreses ir:
a) Stacijas ielā 25, Skolas ielā 20A un Skolas iela 20B, Ludza, Ludzas nov. - zemes
vienību kopplatība 3780 kv.m,
b) Blaumaņa ielā 33, Ludza, Ludzas nov. - zemes vienības platība 2208 kv.m.
Sakarā ar to, ka zemes vienības Skolas ielā 20A un Skolas ielā 20B, Ludza, Ludzas nov. ir
apbūvētas un Blaumaņa ielā 33, Ludza, Ludzas nov. dzīvojamās mājas īpašniekam bija tiesības
privatizēt, bet Ģ. B. un L. R. nebija vienojošies, kuras zemes vienības ņemt kā mantojamai zemei
līdzvērtīgas no Ludzas pilsētas teritorijā esošajām brīvām zemēm, kā arī Ģ. B. un L. R.

13
potenciālie mantinieki Ž. B., I. Š., A. Š. un M. R. iesnieguši iesniegumus uz bijušo īpašumu
Ludzā, Skolas ielā 20A, Skolas ielā 20B un Blaumaņa ielā 33 vietā ņemt apmaiņai no zemēm
zemes reformas pabeigšanai: platībā 1194 kv.m Klusā ielā 8, Ludzā, Ludzas nov. (zemes vienības
kadastra apzīmējums 68010010144), platībā 749 kv.m Zvirgzdenes ielā 13, Ludzā, Ludzas nov.
(zemes vienības kadastra apzīmējums 68010010153), platībā 748 kv.m Zvirgzdenes ielā 15,
Ludzā, Ludzas nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 68010010154) un platībā 1497 kv.m
Kalna ielā 12, Ludzā, Ludzas nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 68010010158), tika
grozīts Ludzas pilsētas zemes komisijas 1996.gada 2.augusta lēmuma Nr.1227 pirmais un otrais
punkts, un pieņemts šādā redakcijā:
„Piešķirt lietošanā un atzīt īpašuma tiesības Ģ. B. un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu
no bijušām īpašuma zemēm Ludzā, Stacijas ielā 25, Skolas ielā 20A, Skolas ielā 20B un
Blaumaņa ielā 33 kopplatībā 5988 kv.m no tās:
2) Ģ. B.i un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 1800 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010040474 Stacijas ielā 25, Ludzā, Ludzas nov.;
3) kā mantojamai zemei līdzvērtīgu zemi no Ludzas pilsētas līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fonda:
a) Ģ. B. un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 1194 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējums 68010010144 Klusā ielā 8, Ludzā, Ludzas nov.;
b) Ģ. B. un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 749 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010153 Zvirgzdenes ielā 11, Ludzā, Ludzas nov.;
c) Ģ. B. un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 748 kv.m ar kadastra
apzīmējumu 68010010154 Zvirgzdenes ielā 13, Ludzā, Ludzas nov.;
d) Ģ. B. un L. R. katram uz 1/2 domājamo daļu no zemes vienības 1497 kv.m platībā ar
kadastra apzīmējumu 68010010158 Kalna ielā 12, Ludzā, Ludzas nov..
L. R. pārdzīvojušā laulātā M. R., I. Š. un A. G. 2017.gada 8.martā noslēdza vienošanos
par mantojamās zemes reālo sadali, kura apstiprināta pie Latvijas Republikas Latgales
apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2017.gada 11.martā ar reģistra Nr.504:
1) M. R. piederēs: zemes vienība 1800 kv.m platībā (aptuvenā) ar kadastra apzīmējumu
68010040474 Stacijas ielā 25, Ludza, Ludzas nov. un zemes vienība 1194 kv.m (aptuvenā) ar
kadastra apzīmējumu 68010010144 Klusā ielā 8, Ludza, Ludzas nov.,
2) I. Š. piederēs: zemes vienība 749 kv.m platībā (aptuvenā) ar kadastra apzīmējumu
68010010153 Zvirgzdenes ielā 11, Ludza, Ludzas nov.,
3) A. G. piederēs: zemes vienība 748 kv.m platībā (aptuvenā) ar kadastra apzīmējumu
68010010154 Zvirgzdenes ielā 13, Ludza, Ludzas nov. un zemes vienība 1497 kv.m (aptuvenā)
ar kadastra apzīmējumu 68010010158 Kalna ielā 12, Ludza, Ludzas nov..
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010040474 atrodas M. R. piederošas
būves (kadastra apzīmējumi 68010040474001 un 68010040474002).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 9. un 12.punktiem, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot M. R., personas kods XXX, īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 1808 kv.m
platībā Stacijas ielā 25, Ludza, Ludzas nov, saskaņā ar zemes gabala robežu plānu mērogā 1:500.
Zemes vienības kadastra apzīmējums 68010040474 (īpašuma kadastra numurs 68010040474).
2. Apstiprināt zemes vienības Stacijas ielā 25, Ludza, Ludzas nov. apgrūtinājumus:
2.1. pierobeža – 0,1808 ha,
2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0032 ha,
2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti – 0,1214 ha,
2.4. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap
kultūras pieminekli pilsētās – 0,1808 ha,
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2.5. ceļa servitūta teritorija – 0,0096 ha.
3. Uzmērītās zemes vienības platības nesaiste ar pienākošos mantojamās zemes vienības
platību ir pieļaujamās robežās.
4. Zemes lietotāja darbību ierobežo Ludzas novada perspektīvās attīstības teritorijas
plānojums un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.

7. §
Par Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmuma “Par nekustamā īpašuma
“Ambulance”, Nirzas pagastā, Ludzas novadā piešķiršanu nomā” (protokols Nr.7, 11.§)
atcelšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot IK Caravanland OLFI, reģistrācijas numurs 42402018227, juridiskā adrese
Latgales iela 232, Ludza, Ludzas nov., LV-5701, 27.10.2017. iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas
novada pašvaldībā 27.10.2017. ar Nr.3.1.1.11.2/1592, par atteikšanos no nomas tiesībām, tika
konstatēts, ka ar Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 11.§)
IK Caravanland OLFI tika piešķirts nomā Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums
“Ambulance”ar kadastra numuru 6878 005 0293, Nirzas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no
zemes vienības 0,7580 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0293 un būves ar kadastra
apzīmējumu 6878 005 0293 001.
IK Caravanland OLFI ar 27.10.2017. iesniegumu atsakās no nomas tiesībām uz iepriekš
minēto nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 27.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ludzas novada domes 2017.gada 25.maija sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma
“Ambulance”, Nirzas pagastā, Ludzas novadā piešķiršanu nomā” (protokols Nr.7, 11.§).
Plkst. 14.05 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.

8.§
Par adreses dzēšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, 2017.gada 25.oktobra vēstuli,
kas reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā 2017.gada 25.oktobrī ar Nr.3.1.1.7.1/1036, tika
konstatēts, ka Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, būvei ar kadastra apzīmējumu
68600040166002 (dzīvojamā māja) reģistrēta adrese “Kumelītes’, Istra, Istras pag., Ludzas nov.
(adreses klasifikatora kods – 106247611).
Pamatojoties uz Ludzas novada būvvaldes 2017.gada 2.oktobra izziņas par būves neesību
Nr. BIS-BV-23.1-2017-827 (3.5.8/30) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
2017.gada 16.oktobrī tika dzēsts ieraksts par būvi ar kadastra apzīmējumu 68600040166002. Uz
šo brīdi Kadastra informācijas sistēmā adrese – “Kumelītes”, Istra, Istras pag., Ludzas nov.
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(adreses klasifikatora kods – 106247611) piesaistīta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
68600040085, kura nav adresācijas objekts.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
„Adresācijas noteikumi” 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot
telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses
likvidēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 30.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Kumelītes”, Istra, Istras pag., Ludzas
nov., adreses klasifikatora kods 106247611.

9.§
Par Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.33, 11.§)
“Par grozījumiem Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra lēmumā
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”” (protokols Nr.26, 1.§) 17.punkta atcelšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas Rēzeknes biroja, 2017.gada 17.oktobra vēstuli
Nr.2-04-L/363 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68780060183, kas reģistrēta Ludzas
novada pašvaldībā 2017.gada 17.oktobrī ar Nr.3.1.1.7.1/1013, tika konstatēts, ka saskaņā ar
Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1997.gada 7.janvāra izziņu Nr.2-K-433 “Par nekustamā īpašuma
piederību”, nekustamais īpašums Ludzas apriņķa Nirzas pagasta Luropu c.v. Nr.29 līdz
1940.gada 21.jūlijam piederēja J. V., zemes īpašuma kopplatība 19.10 ha.
Zemes pieprasītāja V. K. ir bijušā zemes īpašnieka mazmeita – lejupējā pirmās šķiras
likumiskā mantiniece. Personu radniecības fakts pierādīts ar lietā esošiem civilstāvokļa aktu
apliecinošiem dokumentiem.
Ar Ludzas rajona Nirzas pagasta zemes komisijas 1994.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.41 “Par
zemes piešķiršanu lietošanā” V. K. zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā 0.6 ha platībā.
Ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 1994.gada 27.jūlija lēmumu Nr.4 “Par zemes
piešķiršanu lietošanā”, pamatojoties uz Nirzas pagasta zemes komisijas 1994.gada 5.aprīļa
lēmumu Nr.41 “Par zemes piešķiršanu lietošanā”, V. K. piešķirta zeme patstāvīgā lietošanā ar
lietošanas tiesību pāreju citām personām 0.6 ha platībā.
Ar Ludzas rajona Nirzas pagasta zemes komisijas 1996.gada 22.maija lēmumu Nr.30
(Protokols Nr.8) “Par īpašuma tiesību atjaunošanu”, V. K. atjaunotas īpašuma tiesības uz Lūrupu
sādžas viensētas zemi, piešķirot to Kušneru sādžā 0.6 ha kopplatībā.
Ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 2001.gada 29.jūnija lēmumu Nr.67 (protokols
Nr.6) “Par zemes pārreģistrāciju” zemes lietošanas tiesības no V. K. 0.6 ha platībā pārreģistrētas
V. Ž..
Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas rīcībā nav V. Ž. radniecību apliecinošu
dokumentu ar bijušo zemes īpašnieku J. V..
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu (protokols Nr.26, 1.§, 86.p.)
“Par jaunas adreses piešķiršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” V. Ž. izbeigtas lietošanas
tiesības uz zemi 0.6 ha platībā, kadastra apzīmējums 68780060183.
Ludzas novada dome ar 2010.gada 23.decembra lēmuma (protokols Nr.33, 11.§) “Par
grozījumiem Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra lēmumā (protokols Nr.26, 1.§)
“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”” 17. punktu atceļ Ludzas novada domes sēdes
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2010.gada 30.septembra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” (protokols Nr.26, 1.§)
86.punktu (par lietošanas tiesību izbeigšanu V. Ž., p.k. XXX).
Pamatojoties uz augstāk minēto, VZD Latgales reģionālā nodaļa lūdz Ludzas novada
pašvaldību izvērtēt 2001.gada 29.jūnija Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes lēmuma Nr.67
(protokols Nr.6) “Par zemes lietošanas tiesību pārreģistrāciju” tiesiskumu, pārskatīt to, un atcelt
Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra lēmuma (protokols Nr.33,11.§) “Par grozījumiem
Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra lēmumā (protokols Nr.26, 1.§) “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”” 17. punktu.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 86.panta otrās daļas 1.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām”, 21.panta 27.punktu, un Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atcelt Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra sēdes lēmuma (protokols Nr.33,
11.§) “Par grozījumiem Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 30.septembra lēmumā (protokols
Nr.26, 1.§) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”” 17.punktu.

10.§
Par grozījumiem 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par Ludzas novada attīstības
programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.3, 8.§)
Ziņo: A.Meikšāns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta
pirmo un trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina attīstības
programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu, Lai aktualizētu Programmas izstrādes
vadības grupas sastāvu, ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus grozījumus 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par Ludzas novada
attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.3, 8.§) un izteikt
Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
“ 4. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
4.1.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs – Edgars Mekšs;
4.2.
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks – Valdis Maslovskis;
4.3.
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos – Aivars
Meikšāns;
4.4.
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras
jautājumos – Jevgenija Kušča;
4.5. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors – Sergejs Jakovļevs.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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11.§
Par 2017.gada 26.oktobra Ludzas novada domes sēdes lēmuma “Par debitoru parādu
dzēšanu” (protokols Nr.19, 16.§) grozīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Sakarā ar to, ka 2017.gada 26.oktobra Ludzas novada domes lēmuma “Par debitoru
parādu dzēšanu” (protokols Nr.19, 16.§) 1.pielikumā tika iekļauti divi debitori, parāds par kuriem
bija norakstīts saskaņā ar 2017.gada 25.maija lēmumu “Par debitoru parādu dzēšanu” (prot. Nr.7,
15.§), ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Grozīt 2017.gada 26.oktobra Ludzas novada lēmuma “Par debitoru parāda dzēšanu”
(protokols Nr.19, 16.§) 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“1. Atzīt par bezcerīgiem debitoriem un izslēgt no pašvaldības bilances debitoru parādu
par izlietoto siltumenerģiju līdz 2003.gada 1.oktobrim Ludzā, Ludzas novadā kopsummā
EUR 10880,26 apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem
uzkrājumiem EUR 10880,26 saskaņā ar 1.pielikumu.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz 15.12.2010. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu "Prasības, kuru
piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir
pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos,
kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājumu samazinājuma", ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru parādu par zemes īpašuma nomu kopsummā EUR 134.60 norakstot
no pašvaldības bilances 2017.gada izmaksās, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Dzēst debitoru parādu par vecāku maksu un vecāku līdzfinansējumu kopsummā
EUR 322.96 norakstot no pašvaldības bilances 2017.gada izmaksās, saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Dzēst debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem EUR 1063.87 norakstot no
pašvaldības bilances 2017.gada izmaksās, saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Dzēst debitoru parādu par pārējiem maksas pakalpojumiem EUR 499.97 norakstot
no pašvaldības bilances 2017.gada izmaksās, saskaņā ar 4.pielikumu.
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13.§
Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
Izvērtējot iesniegto informāciju par “1.šķiras autoceļa P49 tranzīta ielu (Tālavijas iela 127
līdz Kuļņeva ielai, tilta remonts” projekta izstrādi”, tika konstatēts, ka 2009.gada 24.septembrī
Ludzas novada pašvaldība noslēdza ar SIA “REM PRO”, reģistrācijas Nr.41503041904, juridiskā
adrese Imantas iela 25, Daugavpils, līgumu Nr.19/2009 „Par 1.šķiras autoceļa P49 tranzīta ielas”
būvprojekta izstrādi. Būvprojekta izstrādes līgumcena, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir
EUR 14769.94.
2012.gada 21.decembrī Ludzas novada pašvaldība noslēdza ar SIA “REM PRO”,
reģistrācijas Nr41503041904, juridiskā adrese Imantas iela 25, Daugavpils, līgumu Nr. P468/2012 “Par darba apjomu sadalīšanu 2 apakškārtās”. Līgumcena, pieskaitot pievienotās
vērtības nodokli ir EUR 2313.45.
2014.gada 10.februārī Ludzas novada pašvaldība noslēdza ar SIA “REM PRO”,
reģistrācijas Nr41503041904, juridiskā adrese Imantas iela 25, Daugavpils, līgumu Nr. P098/2014 “Par II kārtas sadalīšanu 2 apakškārtās”. Līgumcena, pieskaitot pievienotās vērtības
nodokli ir EUR 544.00.
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.punktu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katra pārskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās novērtē, vai nepastāv
pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku samazinājumu”, ņemot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
Sakarā ar to, ka nav pieejams finansējums un beidzies būvprojekta derīguma termiņš,
norakstīt no pašvaldības bilances 2017.gada izdevumos ilgtermiņa ieguldījuma „Tranzītceļa P49
Tālavijas ielas posma (Tālavijas iela 490 m līdz Kuļņeva ielai, tilta remonts) rekonstrukcija
Ludzā, Ludzas novadā” izstrādāto dokumentāciju EUR 17627.39 apmērā.

14.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures, kompensējamo izdevumu,
kredītprocentu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2017.gada 14.novembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/519 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apkures, kompensējamo izdevumu, kredītprocentu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu”
(pašvaldībā saņemts 15.11.2017. reģistrēts ar Nr.3.1.1.8.1/1252) ar lūgumu segt no Ludzas
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2017.gada oktobra mēnesī aprēķināto summu
EUR 407,77 apmērā t.sk. EUR 5,61 par apgaismošanu, EUR 282,85 par neizīrēto dzīvokļu
apsaimniekošanas maksu, EUR 13,91 par kompensējamo izdevumu un kredītprocentu maksa un
EUR 105,40 par apkures apmaksu.
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Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apkures, kompensējamo
izdevumu, kredītprocentu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par 2017.gada oktobra
mēnesi EUR 407,77 (četri simti septiņi euro 77 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apkures, kompensējamo izdevumu, kredītprocentu un apsaimniekošanas izdevumu apmaksu par
2017.gada oktobra mēnesi EUR 407,77 (četri simti septiņi euro 77 centu) apmērā no Ludzas
novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši
1.pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

15.§
Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību
ēkās” 2.atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu
izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām” izsludinātajā
projektu iesniegumu konkursā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz 2016. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 152 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi” 23.2. apakšpunktu, kā arī
ņemot vērā Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr. 704 Par projektu ideju
konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu
iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu
izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros pielikumā noteikto
un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2016.gada 30.novembra vēstuli Nr.39-2-60/7196
Uzaicinājums iesniegt ERAF 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu atlases kārtas projektu
iesniegumus, Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi projekta „Ludzas novada Pildas
pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” pieteikumu, ņemot vērā
iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
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Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 4.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā atlases kārtā
Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta pieteikumu “Ludzas novada Pildas pamatskolas
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekta kopējais budžets – EUR 534 676,14,
attiecināmās izmaksas EUR 500 000,00, t.sk. ERAF finansējums - EUR 425 000,00.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, t.i. EUR 75 000,00 neattiecināmās izmaksas EUR 34 676,14. Līdzfinansējuma un
priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

16.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “RA Simfonija” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 23.10.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1567, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu muzikāla pasākuma “Svētki klāt” organizēšanai EUR 150.00
apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 29.novembrī, BJC telpās un tajā tiks prezentētas jaunas
autordziesmas veltītas Ludzai un Latvijas simtgadei. Plānotais budžeta izlietojums: diska
izgatavošana – EUR 120.00, ziedi – EUR 20.00, informācijas afišas izgatavošana – EUR 10.00.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā
nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “RA Simfonija” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
muzikāla pasākuma “Svētki klāt” organizēšanai.
2. Biedrībai “RA Simfonija” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 07.11.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1616, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Mūsu vecāku skanīgākās melodijas” organizēšanai
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EUR 90.00 apmērā. Pasākums notiks š.g. 24.novembrī Ludzas tautas namā. Plānotais budžeta
izlietojums: ziedi – EUR 15.00, sludinājumi – EUR 15.00, kafijas galds māksliniekiem –
EUR 60.00.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā
nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 90.00 apmērā pasākuma “Mūsu vecāku skanīgākās melodijas” organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Musturprieks” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 8.11.2017. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.11.2/1645, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu radošo adīšanas darbnīcu “Ziemassvētki nāk...” organizēšanai
EUR 150.00 apmērā. Pasākums notiks š.g. 8.decembrī BJC telpās. Plānotais budžeta izlietojums:
darba materiālu iegāde un kafijas pauzes organizēšana.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada teritorijā un
plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu
veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz EUR
150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā
nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Musturprieks” pašvaldības līdzfinansējumu EUR 150.00 apmērā
radošo adīšanas darbnīcu “Ziemassvētki nāk...” organizēšanai.
2. Biedrībai “Musturprieks” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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17.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi G. M., personas kods: XXX, deklarētā
dzīvesvieta: (adrese), 16.10.2017. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas
novada pašvaldības būvvaldē saņemti 2017.gada 16.oktobrī un reģistrēti ar Nr.3.5.2.1/3.5A), ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā G. M. piederošā nekustamā īpašuma
Mazā Ezerkrasta ielā 32, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas - 874,01 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1.apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2.apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4.punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka G. M. iesniedzis Ludzas novada pašvaldības būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentam 50% apmērā ēkas Mazā Ezerkrasta ielā 32, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2017.gada 23.oktobra
atzinumu Nr.3.5.2.2/82), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt G. M., personas kods: XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), pašvaldības
līdzfinansējumu 400.00 EUR apmērā G. M. piederošā nekustamā īpašuma Mazā Ezerkrasta ielā
32, Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
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3. Līdzfinansējuma saņemšanai G. M. pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēguma izbūves G. M. par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar G.
M. līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
G. M. Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi V. Ž., personas kods: XXX, deklarētā dzīvesvieta:
(adrese), 23.10.2017. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldības būvvaldē saņemti 2017.gada 6.novembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.2.1/328), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā V. Ž. piederošā nekustamā īpašuma Sporta ielā
18, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto
darbu izmaksas – 1669,55 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1.apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2.apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4.punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka V. Ž. iesniegusi Ludzas novada pašvaldības būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8.,
10.9.apakšpunktiem, Ludzas novada pašvaldības būvvalde atbalsta Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas Sporta ielā 18, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 2017.gada 9.novembra
atzinumu Nr.3.5.2.2/86), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt V. Ž., personas kods: XXX, deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu 400.00 EUR apmērā V. Ž. piederošā nekustamā īpašuma Sporta ielā
18, Ludzā pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai V. Ž. pieslēguma izbūve jāveic saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no Vienošanās
noslēgšanas dienas.
4. Pēc pieslēguma izbūves V. Ž. par to informē SIA “Ludzas apsaimniekotājs”, kas
nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar V.
Ž. līgumu par kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “Ludzas apsaimniekotājs” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
V. Ž. Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

18.§
Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2017.gada 3.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums no K. P.
Krievijas Federācijas pilsoņa, adrese: (adrese), ar lūgumu iegādāties no pašvaldības nekustamo
īpašumu “Ambulance”, Nirzas pagastā, Ludzas novadā.
Ludzas novada pašvaldība rīkoja trīs nekustamā īpašuma “Ambulance”, Nirzas pagasts,
Ludzas novads izsoles un visas trīs izsoles bija nesekmīgas. 2014.gada 27.novembrī Ludzas
novada pašvaldība pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Ambulance”, Nirzas pagasts,
Ludzas novadā, atsavināšanas procedūras izbeigšanu” ( protokols Nr.21, 49.§).
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas
1.punktu kas nosaka, ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā
īpašuma atsavināšanu var veikt atkārtotu vērtēšanu. Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisija 2017.gada 14.novembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma
“Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, un ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes
atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana
Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ambulance”, Nirzas pagasts, Ludzas novads,
kas sastāv no ambulances ēkas ar kadastra apzīmējumu 68780050293001 un zemes gabala 0,758
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68780050293.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.§
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Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 3.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.7, Blaumaņa
ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, A. N. atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 14.novembra lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.7, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Blaumaņa ielā 3 – 7, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

20.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2017.gada 6.novembrī Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.1, Parku ielā
40, Ludzā, Ludzas novadā īrnieka, J. V. atsavināšanas ierosinājums.
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Dzīvokļa īpašums Nr.1, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 772-1.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 14.novembra lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.1, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra
sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr.1, Parku ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

21.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.11 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 9.novembra atzinumu Nr.1-18/8586 „Par saistošajiem
noteikumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
apstāvīgās komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET –
nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā”:
1.1. Saistošo noteikumu noformējumā izslēgt vārdus “Pielikums Ludzas novada domes
26.10.2017. sēdes lēmumam (protokols Nr.19, 41.§)”.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu pamatojumu šādā redakcijā:
”Izdoti saskaņā ar Likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 33.panta
otro daļu, 35.pantu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 “Kārtība kādā, aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un
31¹.punktiem”
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 1.2.punktu šādā redakcijā:
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“1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām
un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai nodrošinātu to pamatvajadzības un
veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.”
1.4. Svītrot saistošo noteikumu 2.2.1.1.4.un 2.2.1.3.1. punktā vārdu “rakstisks”.
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.1.3.punktu šādā redakcijā:
“2.3.1.3. situācijā, kad persona/ģimene nespēj apmierināt savas pamatvajadzības
(zādzība, smaga saslimšana, avārija, ilgstoša ārstēšanās u.tml.), līdz 150,00 euro vienai
personai/ģimenei gadā”
1.6. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.3.punktu šādā redakcijā:
“2.3.3. Pabalsts, kas pārsniedz 2.3.1.punktā norādīto, tiek piešķirts ar Ludzas novada
domes lēmumu”.
1.7. Izteikt saistošo noteikumu 2.4.2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.4.2.1. pabalsts pastāvīgās dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts vienu reizi 130,00 euro
apmērā vai personai ar invaliditāti kopš bērnības –215,00 euro apmērā;”.
1.8. Izteikt saistošo noteikumu 2.7.3.punktu šādā redakcijā:
“2.7.3. Pabalsts tiek piešķirts pēc ģimenes/personas ienākumu izvērtēšanas, aizpildot iztikas
līdzekļu deklarāciju, uz pieprasītāja iesnieguma pamata, kam pievienotas izdevumus apliecinošu
dokumentu (maksājuma kvītis, čeki, kuros ir norādīti personas dati) kopijas (uzrādot oriģinālus).”
1.9. Izslēgt saistošo noteikumu 3.1.punkta 2.apakšpunktu.
1.10. Tehniski precizēt saistošo noteikumu 3.1.apakšpunktu numerāciju.
1.11. Svītrot saistošo noteikumu 3.5., 3.7. un 3.9.punktu.
1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 4.1.punkta 1.apakšpunktā vārdu “iedzīvotājiem” ar vārdu
“pabalstu pieprasītājiem”.
1.13. Izteikt saistošo noteikumu V. nodaļu šādā redakcijā:
“V. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana”
1.14. Svītrot no saistošo noteikumu paskaidrojuma raksta norādi, ka saistošo noteikumu
projekts ar paskaidrojuma rakstu tiek publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas mājas lapā.
1.15. Tehniski precizēt saistošo noteikumu numerāciju.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.11 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

22.§
Par Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 61.panta trešo daļu, Bērnu tiesību
aizsardzības likuma 6.panta 3.daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.545 „Noteikumi par
institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 14.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada
15.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupu šādā
sastāvā:
Ināra Anča - Ludzas novada Bāriņtiesas locekle;
Inga Gailiša - Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un
bērniem;
Jolanta Strogonova - Ludzas novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības
jomā;
Vita Onufrijeva - Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa
nepilngadīgo lietu inspektore;
Margarita Anča – Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības
probācijas speciāliste.
2. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu
tiesību aizsardzības jomā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadītājai S.Rimšai Ludzas novada pašvaldības
starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumu publicēt Ludzas
novada pašvaldības mājaslapā www.ludza.lv.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

23.§
Par Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Tatjanas Medveckas
atbrīvošanu no ieņemamā amata
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.apakšpunktu, Darba likuma 98.pantu, pamatojoties uz Tatjanas Medveckas 2017.gada
2.novembra iesniegumu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2017.gada 15.novembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena);
PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Tatjanu Medvecku, personas kods XXX, no Istras pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājas amata ar 2017.gada 30.novembri.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

24.§
Par A.Meikšāna komandējumu uz Lietuvas Republiku
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Lietuvas Republikas Moletai rajona pašvaldības 20.10.2017. vēstuli
Nr.B22-1923 (Ludzas novada pašvaldībā saņemta 25.10.2017., reģistrēta ar reģistrācijas numuru
3.1.1.8.1/1158) ar uzaicinājumu 2017.gada 24.novembrī piedalīties Eiroreģiona „Ezeru zeme”
37-jā Padomes sēdē, kas notiks Lietuvas Republikas Moletai pilsētā, ievērojot Ministru kabineta
12.10.2010. noteikumus Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie
izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ludzas novada domes
24.09.2015. noteikumu „Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
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komandējumiem un darba braucieniem” 13.punkta 13.1.apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS –
nav, saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta
pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Aivars Meikšāns),Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos Aivaru
Meikšānu komandējumā uz Lietuvas Republikas Moletai pilsētu 2017.gada 24.novembrī.
2. Komandējuma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

25.§
Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka V.Maslovska atvaļinājumu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka Valda
Maslovska 2017.gada 15.novembra iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā saņemts 15.11.2017.,
reģistrēts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.11.4/861) par ikgadējā atvaļinājuma par 2017.gadu
piešķiršanu un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu, saskaņā ar 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un sociālo garantiju nolikuma 4.5., 4.8. un 4.9.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2017.gada 16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris
Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Valdis Maslovskis), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim
ikgadējo atvaļinājumu – 8 (astoņas) darba dienas no 2017.gada 18.decembra līdz 2017.gada
29.decembrim ieskaitot, par laikposmu no 2017.gada 15.jūnija līdz 2017.gada 7.novembrim, un 3
(trīs) darba dienas no 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 4.janvārim ieskaitot, par laikposmu no
2017.gada 8.novembra līdz 2017.gada 31.decembrim.
2. Izmaksāt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim
atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.

26.§
Informācija par Ludzas novada pašvaldības budžeta izpildi līdz 30.09.2017.
Ziņo: E.Mekšs
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze, saskaņā ar pārskatu par budžeta
izpildi, izpildīta par 97.21%. Tas tāpēc, ka nav par 1 656395 EUR nav precizēts plāns
saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības projektu īstenošanai. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa
izpilde ir 83.05%, noteiktais atskaitījumu procents 9 mēnešiem ir 81.33%, papildus ieņēmumi
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82 tūkst. EUR. Tekošā gada ieņēmumu no Finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde ir 82.3%,
neizpilde 30 tūkst. EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa kopējie ieņēmumi ir 528.9 tūkst. EUR vai izpilde – 93.93%,
Līdz gada beigām vēl jāiekasē 34 tūkst. EUR.
Azartspēļu nodokļa izpilde ir 60.32%, nav saņemti ieņēmumi 13 tūkst. EUR apmērā. Ja
līdz gada beigām neizdosies saņemt prognozētos ieņēmumus, varētu neizpildi kompensēt ar
iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpildi.
Ir gūti ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 71.9 tūkst EUR, t.sk. no ēku un
dzīvokļu pārdošanas 42.9 tūkst. EUR, no zemes īpašumu pārdošanas 26.1 tūkst. EUR un no
kustamā īpašuma realizācijas 2.9 tūkst. EUR. Papildus gūti ieņēmumi 11.5 tūkst. EUR.
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi izpildīti par
85.7%.
Nepildās ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (76.3%), telpu nomu (77.7%), no
kustamā īpašuma iznomāšanas (72.5%), par zemes nomu (78.3%).
No kopējiem ieņēmumiem 14.6 miljoniem EUR, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi ir 4.65
miljoni, saņemtie maksājumi 9.95 miljoni.
Pamatbudžeta izdevumi ir 12.2 miljoni EUR, jeb apgūti par 71.83 %,
t.sk. atlīdzībai – 6 miljoni
precēm un pakalpojumiem 2.4 miljoni
% un aizdevumu apkalpošanas maksai 33.5 tūkstoši
Dotācijām 169.8 tūkstoši EUR, t.sk. 143 tūkst. EUR infrastruktūras attīstības projekta
ietvaros.
Kapitāliem izdevumiem 2.7 miljoni EUR.
Sociāliem pabalstiem 702.5 tūkstoši, t.sk. bezdarbniekiem 185.6 tūkstoši un pašvaldības
sniegtiem pabalstiem 517 tūkstoši. Līdzekļi pabalstiem apgūti par 74.1%. GMI pabalstiem
iztērēti 107.5 tūkst. EUR vai līdzekļi apgūti par 75.7%.
Transfertiem 139 tūkstoši, t.sk. par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu pakalpojumiem 133 tūkstoši.
Speciālais budžets
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai no autoceļu fonda izlietoti 389.5 tūkst. EUR. Saņemti
ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 15.1 tūkst. EUR vai 67.7% apmērā no plānotajiem, neizpilde
3484 EUR, kas neietekmēs plānoto pasākumu finansēšanu.
Iegūtie ieņēmumi no zvejas tiesību nomas un licencēm - 1339 EUR.
Uzklausot sniegto ziņojumu, Ludzas novada domes deputāti vienojas:
Ludzas novada domes priekšsēdētāja E.Mekša sniegto informāciju par Ludzas novada
pašvaldības budžeta izpildi līdz 30.09.2017. pieņemt zināšanai.

27.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.12 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” precizēšanu
Ziņo: K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 13.novembra atzinumu Nr.1-18/8702 „Par saistošajiem
noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”:
1.1. Saistošo noteikumu noformējumā izslēgt vārdus “Pielikums Ludzas novada domes
26.10.2017. sēdes lēmumam (protokols Nr.19, 42.§)”.
1.2. Izteikt saistošo noteikumu I. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
”I. Vispārīgie jautājumi”
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 1.3.punktā vārdus “(pirmās pakāpes radinieku)”.
1.4. Svītrot saistošo noteikumu II. nodaļas nosaukumā un 2.1.punktā vārdu “pārējo”.
1.5. Svītrot saistošo noteikumu 2.3.1.1.punktā vārdus “kuram pievienota invaliditāti
apliecinoša dokumenta kopija”.
1.6. Svītrot saistošo noteikumu 2.8.4.punktā vārdus “un dzimšanas apliecības kopijas vai
dzimtsarakstu nodaļas izziņas”.
1.7. Svītrot saistošo noteikumu 2.12.4.punkta otrajā teikumā vārdus “ar augstākminēto
bāriņtiesas apliecinājumu”.
1.8. Svītrot saistošo noteikumu 2.16.3.punktā vārdus “un laulības reģistrācijas apliecības
kopijas vai izziņas”.
1.9. Izteikt saistošo noteikumu 2.15.3.punktā pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:
“Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienotas izdevumus
apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) no ārstniecības iestādes vai aptiekas. Čeka
par medikamentu iegādi kopijai klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas.”
1.10. Svītrot saistošo noteikumu 2.20.1.apakšpunktu.
1.11. Svītrot saistošo noteikumu 2.21.punktā vārdus “sociālās palīdzības”.
1.12. Svītrot saistošo noteikumu 2.23.punktu.
1.13. Izteikt saistošo noteikumu III. nodaļu šādā redakcijā:
“III. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana”
1.14. Svītrot no saistošo noteikumu paskaidrojuma raksta norādi, ka saistošo noteikumu
projekts ar paskaidrojuma rakstu tiek publicēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas mājas lapā.
1.15. Tehniski precizēt saistošo noteikumu numerāciju.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

28.§
Par Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14 „Par
grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” precizēšanu
Ziņo: K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 15.novembra atzinumu Nr.1-18/8801 „Par saistošajiem
noteikumiem”, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
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“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 14.panta astoto daļu, 21.¹ panta otro daļu un 21.²panta
otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto
daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu”
1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.16.2.apakšpunktā vārdu “jaunietis” ar vārdiem “persona
vecumā”.
1.3. Tehniski precizēt saistošo noteikumu numerāciju.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr. 14 „Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos
Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

29.§
Par grozījumiem Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdēs lēmuma “Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.19, 20.§ ) 5.apakšpunktā
Ziņo: A.Meikšāns; E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi un izskatījusi Rundēnu Svētā Krusta
paaugstināšanas Romas katoļu draudzes precizēto projekta tāmi darbiem “Rundēnu Svētā Krusta
paaugstināšanas Romas katoļu baznīcas parapeta un sienas daļas remonts”. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 1 993,50.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
Nolikuma 13.1 punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas novada teritorijā un plānotie
rezultāti ir vērsti uz avārijas situācijas novēršanu infrastruktūras labiekārtošanas jomā. Šādiem
projektiem maksimālā piešķiramā summa ir līdz EUR 7120.00 vienam projektam, bet ne vairāk
kā 50 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Ir saņemts būvvaldes atzinums Nr.1010-17RB par būves pārbaudi (10.10.2017.).
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2017.gada
16.novembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga
Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav, Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdēs lēmuma “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.19, 20.§ ) 5.apakšpunkta 1.punktu un izteikt šādā
redakcijā:
“1. Piešķirt Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu draudzei pašvaldības
līdzfinansējumu EUR 996.75 apmērā projekta “Rundēnu Svētā Krusta paaugstināšanas Romas
katoļu baznīcas parapeta un sienas daļas remonts” īstenošanai.”
Sēdi slēdz plkst.14.30.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 23.novembrī.

E.Mekšs
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Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2017.gada 23.novembrī.

I.Vonda

34
1. pielikums
2017.gada 23.novembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.21, 11.§

Parādnieku saraksts

Parādnieka vārds,
uzvārds

Personas kods

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Adrese

Norakstīšanas Pakalpojuma
veids
pamats

Raiņa iela 53-1,
Miris
Ludza,
(datums)
Raiņa iela 48A-27, Izlikta ar
03.02.2002.
Ludza

apkure
apkure

Parāda
summa
(EUR)

Periods

Līdz
01.10.2003.
1874,53
Līdz
01.10.2003.
53,40

tiesas
spriedumu,
nav deklarētas
dzīves vietas

Vārds, uzvārds

XXX

Raiņa iela 34-37,
Ludza
Liepājas iela 24-5,
Ludza
Raiņa iela 32-45,
Ludza

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Liepājas iela 3722, Ludza

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Raiņa iela 32-42,
Ludza,
Raiņa iela 53-17,
Ludza
Raiņa iela 62-2,
Ludza
Biržas iela 4-3,
Ludza.
Blaumaņa iela 1963, Ludza
(soc.dz.)
Raiņa iela 53-33,
Ludza

Uzvārds
Vārds, uzvārds

nav
informācijas
XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Vārds, uzvārds

XXX

Raiņa iela 53-37,
Ludza
Raiņa iela 53-16,
Ludza
Latgales iela 92A4, Ludza

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

mirusi
(datums)
mirusi
(datums)
CL1895,
izdeklarēts
16.11.2004.
CL 1895,
izdeklarēts
10.08.2006.
miris
(datums)
CL 1895.

apkure

782,58

apkure

91,50

apkure

459,60

apkure

425,28

Līdz
01.10.2003.

apkure

37,11

apkure

62,61

mirusi
(datums)
CL 1895.

apkure

29,88

apkure

41,79

CL 1895,
izdeklarēta
04.06.2004.
CL 1895.
izdeklarēta
20.04.2005.

apkure

123,28

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

apkure

1670,15

Līdz
01.10.2003.

CL1895.

apkure

243,30

CL 1895.

apkure

828,14

apkure

439,91

Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.
Līdz
01.10.2003.

apkure

1059,75

Līdz
01.10.2003.

apkure

1415,86

Līdz

CL 1895.
izdeklarēta
23.05.2005.
Latgales iela 242- CL 1895.p.
13, Ludza
izdeklarēta
28.08.2006.
18.novembra iela CL 1895.p.
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izdeklarēta
11.06.2004.
18.novembra iela CL 1895.p.
16-31, Ludza
no
10.01.2002.
dzīvo cita
persona
18.novembra iela CL 1895.p
27-52, Ludza
Izdeklarēts
2004.g.
25-28, Ludza
Uzvārds

nav
informācijas

Vārds, uzvārds

XXX

Ludzas novada pašvaldības juriskonsulte

01.10.2003.
apkure

46,14

Līdz
01.01.2002.

apkure

1195,45

Līdz
01.10.2003.

Kopā:

10880.26

T.Binovska

36
1. pielikums
2017.gada 23.novembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.21, 14.§

Saraksts
Ludzas pilsētas brīvo dzīvokļu apgaismojumu un apsaimniekošanas maksas aprēķins par
2017.gada oktobra mēnesi
Nr.p.k.

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tālavijas ielā 54 dz.2
Tālavijas ielā 27 dz.4
Raiņa ielā 59 dz. 8
Raiņa ielā 59 dz.1
Tālavijas ielā 134 dz.1
Raiņa ielā 59 dz.4
Tālavijas ielā 30 dz.2
Tirgus ielā 34 dz.2
Raiņa ielā 59 dz.7
Liepājas ielā 8 dz. 3
Latgales ielā 51 dz.29
Raiņa ielā 59 dz.3
Rekašova ielā 25 -5

35.45
29.94
40.16
39.69
43.96
28.85
25.08
23.38
28.30
58.30
53.96
39.69
31.88

14.

Latgales ielā 240 dz.13

15.

Apgaismojums
EUR

2
1
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2

Apsaimniekošana
EUR
16.10
14.18
20.98
20.74
18.24
15.06
15.85
10.57
14.77
31.22
23.26
20.74
3.19

46.97

2

15.22

0.12

Latgales ielā 51 dz.41

34.40

1

7.18

0.53

16.

Biržas ielā 16 dz.44

30.30

1

17.36

1.00

17.

Stacijas ielā 57 dz.48

57.00

3

16.65

0.61

18.

Latgales ielā 238A
dz.15
Kopā:

28.04

1

1.54

0.07

282,85

0.25
0.24
0.24
0.24
0.25
0.24
0.45
1.09
0.24
0.04

Brīvs
no - līdz
03.03.2015.
01.09.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
06.10.2016.
01.12.2016.
06.10.2016.
01.06.2017.
01.06.2017.
29.06.2017.
01.06.2017.
20.04.2017.
17.10.2017.26.10.2017.
16.08.2017.16.10.2017.
17.08.2017.16.10.2017.
01.09.2017.
05.09.2017.16.10.2017.
23.10.2017.26.10.2017.

5.61

kompensējamo izdevumu maksa un kredītprocentu aprēķins par 2017.gada oktobra mēnesi
Nr.p.k.
1.

Adrese
Latgales ielā 51 dz. 41
Kopā:

Aprēķināts
EUR
13.91
13.91

Brīvs
no-līdz
17.08.2017.-16.10.2017.

siltuma zudumu ūdens cirkulācijai iekšējos tīklos par 2017.gada oktobra mēnesi
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adrese
Latgales ielā 51 dz.29
Latgales ielā 51 dz. 41
Biržas ielā 16 dz.44
Stacijas ielā 57 dz. 48
Latgales ielā 240 dz.13
Latgales ielā 238A dz.15
Kopā:

Aprēķināts
EUR
46.34
3.11
20.93
19.31
12.28
3.43
105.40

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Brīvs
no-līdz
01.06.2017.
17.08.2017.-16.10.2017.
01.09.2017.
05.09.2017.-16.10.2017.
16.08.2017.-16.10.2017.
23.10.2017.-26.10.2017.

A.Poikāne

