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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2019.gada 26.septembrī

Protokols Nr. 15

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
Baklane, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs
Rancāns, Svetlana Rjutkinena
Sēdē nepiedalās novada domes deputāte Alīna Gendele – darbnespēja
Sēdē klātesošas personas, domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās
nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, datortīkla uzturēšanas administrators; Sergejs Jakovļevs, novada
pašvaldības izpilddirektors; Sarmīte Gutāne, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklane, Zinaīda Buliga, 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:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 22 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 4 jautājumiem:
1. Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali
2019.gada septembra–decembra mēnešiem.
2. Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
2019./2020. mācību gadā.
3. Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu
mēneša darba algas likmju noteikšanu.
4. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklane, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs
Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrumāne, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
23., 24., 25. un 26.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
2. Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai.
3. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
5. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”
apstiprināšanu.
6. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Ludzas novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas
novadā”” apstiprināšanu.
7. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu.
8. Par Ludzas pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikuma
apstiprināšanu.
9. Par grozījumiem 2019.gada 27.februāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā „Par
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”
(protokols Nr. 2, 20.§).
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
11. Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu skeitparka aprīkojumam Latvijas –
Lietuvas pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros.
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
13. Par nekustamo īpašumu iegādi.
14. Par nekustamo īpašumu 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā.
15. Par ilgtermiņa ieguldījumu pārņemšanu no Valsts robežsardzes.
16. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0218, 2,8
ha platībā, kas atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
18. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0276,
0,06 ha platībā, kas atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
19. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 424 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0294, pēc adreses Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
20. Par nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai.
21. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0156,
0,6 ha platībā, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai.
22. Par grozījumiem nolikumā “Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem”.
23. Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali
2019.gada septembra–decembra mēnešiem.
24. Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
2019./2020. mācību gadā.
25. Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu
mēneša darba algas likmju noteikšanu.
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26. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu.
1.§
Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 2019.gada
17.septembra iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 17.septembrī ar
Nr.3.1.1.5/2019/2737-S, tika konstatēts, ka <Vārds Uzvārds> lūdz atdalīt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem 68600010247 un 68600010248 no sev piederošā nekustamā īpašuma
“Līčupīte” ar kadastra numuru 6860 008 0022, Istras pagasts, Ludzas novads un atdalītajām
zemes vienībām izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Upītes”.
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”
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods> no nekustamā īpašuma “Līčupīte” ar
kadastra numuru 6860 008 0022, Istras pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 0,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010247 un zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600010248.
2. Atdalītajām zemes vienībām 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010247 un
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600010248 izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar
nosaukumu „Upītes”, Istras pagasts, Ludzas novads.
2.§
Par adreses piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes vienībai
Ziņo: A.Meikšāns
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
“Adresācijas noteikumi” 11.punkts nosaka, ka: apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir
līdz būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var
piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 11.punktu un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods> piederošai apbūvei paredzētai zemes
vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030126 adresi: “Maderas”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2019.gada 29.augusta
sēdes lēmums (protokols Nr.13, 31.§) „Par zemes piešķiršanu apbūvei paredzētai zemes
vienībai”.
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3.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
Ziņo: A.Meikšāns
1.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 27.08.2019.
iesniegumu, reģ. 27.08.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2593-S, par zemes vienības 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800040180 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68800040148 „Kalnarubeņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68800040180, „Lejasrubeņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību 1,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800040180 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68800040148
„Kalnarubeņi”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68800040180, piešķirt īpašuma nosaukumu „Lejasrubeņi”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, 16.09.2019.
iesniegumu, reģ. 16.09.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2727-S, par zemes vienības 6,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68880010253 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68880010074 „Pērles”, Pureņu pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68880010253, „Kvieši”, Pureņu pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, un Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību 6,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68880010253 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68880010074
„Pērles”, Pureņu pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68880010253, piešķirt īpašuma nosaukumu „Kvieši”, Pureņu pag., Ludzas
nov..
3.
Izskatot <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>., 16.09.2019.
iesniegumu, reģ. 16.09.2019. ar Nr.3.1.1.5/2019/2733-S, par zemes vienības 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580020175 atdalīšanu no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru
68580020068 „Stūrmeži”, Isnaudas pag., Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 68580020175, „Mārdadzītis”, Isnaudas pag., Ludzas nov., un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, un
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne,
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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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods> atdala zemes vienību 0,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68580020175 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 68580020068
„Stūrmeži”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68580020175, piešķirt īpašuma nosaukumu „Mārdadzītis”, Isnaudas pag.,
Ludzas nov..
4.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: A.Meikšāns
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GeoSIJA” reģistrācijas Nr. 45403015390,
juridiskā adrese Maskavas iela 322-524, Rīga, LV- 1063, 23.08.2019. iesniegumu Nr.15/19/255, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 23.08.2019. Nr. 3.1.1.8/2019/2567-S, par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām Latgales iela 240A ar kadastra
apzīmējumu 68010080086 (īpašuma kadastra numurs 68010080086), Latgales iela 240C ar
kadastra apzīmējumu 68010080071 (īpašuma kadastra numurs 68010080071) un Latgales iela
240E ar kadastra apzīmējumu 68010080054 (īpašuma kadastra numurs 68010080054), kas
atrodas Ludzā, Ludzas novadā un tām pievienoto zemes ierīcības projekta lietu, Ludzas novada
dome konstatē, ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi pārkārtot un pārplānot robežas zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 68010080086, 68010080071 un 68010080054, izveidojot 5
(piecas) zemes vienības, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību robežas un platības, konkretizēt
lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas iespēju katrai jaunizveidotai zemes
vienībai.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada
2.augusta noteikumiem Nr.505 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Ludzas novada
teritorijas plānojumu 2013.- 2024.gadam un Ludzas novada pašvaldības Ludzas novada
būvvaldes 2018.gada 6.decembra nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei
(Nr.3.5.3/2018/127-N). Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām
institūcijām un zemes ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27.punktu
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. , 28.1, 28.2. un 47. punktiem, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.
un 12. punktiem un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, 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. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GeoSIJA” reģistrācijas
Nr. 45403015390, sertificētas zemes ierīkotājas Antras Pīzeles, sertifikāta Nr. BA-289, izstrādāto
zemes ierīcības projektu zemes vienībām Latgales iela 240A ar kadastra apzīmējumu
68010080086 (īpašuma kadastra numurs 68010080086), Latgales iela 240C ar kadastra
apzīmējumu 68010080071 (īpašuma kadastra numurs 68010080071) un Latgales iela 240E ar
kadastra apzīmējumu 68010080054 (īpašuma kadastra numurs 68010080054), kas atrodas Ludzā,
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Ludzas novadā, saskaņā ar drošu elektronisko parakstu (laika zīmogs: 2019-08-23 14:01:50
EEST) parakstītu zemes ierīcības projekta lietu.
2. Atbilstoši pielikumam:
2.1. apbūvētai zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr.1, kadastra apzīmējums
68010080107), kas projektēta 0,2001 ha platībā, un ēkai ar kadastra apzīmējumu
68010080086001 saglabāt adresi Latgales iela 240A, Ludza, Ludzas nov.. Zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0702 - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve.
2.2. apbūvētai zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr.2, kadastra apzīmējums
68010080108), kas projektēta 0,4885 ha platībā, un ēkām ar kadastra apzīmējumiem
68010080054002 un 68010080054003 saglabāt adresi Latgales iela 240E, Ludza, Ludzas nov..
Zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 - rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve.
2.3. apbūvētai zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr.3, kadastra apzīmējums
68010080111), kas projektēta 0,8136 ha platībā un ar to funkcionāli saistītai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 68010080054004, piešķirt adresi Latgales iela 240K, Ludza, Ludzas nov.. Zemes
vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1201 - ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve.
2.4. apbūvētai zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr.4, kadastra apzīmējums
68010080110), kas projektēta 1,3161 ha platībā, saglabāt adresi Latgales iela 240C, Ludza,
Ludzas nov.. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 68010080054001 mainīt adresi no Latgales iela
240E, Ludza, Ludzas nov. uz Latgales iela 240C, Ludza, Ludzas nov.. Zemes vienībai noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 0101 - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
2.5. apbūvētai zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr.5, kadastra apzīmējums
68010080109), kas projektēta 0,0502 ha platībā, piešķirt adresi Latgales iela 240H, Ludza,
Ludzas nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi ar kodu 1201 - ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve.
3. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā
norādītājiem.
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
6. Desmit darbdienu laikā lēmumu elektroniski izsūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„GeoSIJA” un Valsts zemes dienesta Rēzeknes reģionālajai nodaļai.
7. Administratīvo aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā
noteiktajam.
5.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, 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. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par materiālo atbalstu
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un
aizgādņiem”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.12
„Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm,
aizbildņiem un aizgādņiem” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un Reģionālās
attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.12 „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem” publicēšanu
laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības
pabalstiem Ludzas novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, 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. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem
Ludzas novadā””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.13
„Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Ludzas novada domes 2017.gada
26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā””
publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.§
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Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un ņemot vērā Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, 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. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Ludzas novadā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.14„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai.
2.2. organizēt saistošo noteikumu Nr.14 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas
novadā” publicēšanu laikrakstā „Ludzas zeme”;
2.3. izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā.
3. Uzdot novada pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu izlikšanu
redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.§
Par Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Kušča
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu,
ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
sēdes 2019.gada 19.septembra atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
sēdes 2019.gada 19.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, 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. Apstiprināt Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikumu uz
5 lp.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 27.novembra
domes sēdē apstiprināto nolikumu (sēdes protokols Nr.21, 13.§).

9.§
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Par grozījumiem 2019.gada 27.februāra Ludzas novada domes sēdes lēmumā
”Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” (protokols Nr.2, 20.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g)apakšpunktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 2019.gada 27.februāra Ludzas novada domes lēmuma ”Par pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 1.punktu, izsakot to
šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2019.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada
31.augustam saskaņā ar 1.pielikumu.”
2. Papildināt lēmumu ar 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„2. Apstiprināt savstarpējo norēķinu izmaksas 2019.gadā par Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada
31.decembrim saskaņā ar 2.pielikumu.”
10.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo: E.Mekšs
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” (turpmāk - Likums) 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos
dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma 25.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, nodokļu parādi, kā arī nokavējuma nauda
un soda nauda dzēšami nodokļu maksātājam - fiziskajai personai - viņa nāves gadījumā, ja nav
iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas,
nokavējuma naudas.
Likuma 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā
mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu, trešo un ceturto daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas
2019.gada 19. septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 13 (Olita Baklāne, Zinaīda
Buliga, 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 pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to
saistīto nokavējuma naudu EUR 348,80 apmērā:
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Personas
uzvārds

Mišina
Saļimova
Savickis
Šefere

vārds

Zinaida
Ņina
Pēteris
Marcelina

Kopā

Par zemi
nokavējuma
pamatparāds
nauda

Par ēkām
nokavējuma
pamatparāds
nauda

Pavisam

68,81
84,53
94,93

14,78
8,95
40,52

7,78
1,05
17,22
-

0,92
0,22
9,09
-

8,70
84,86
119,79
135,45

248,27

64,25

26,05

10,23

348,80

2. Ludzas novada pašvaldības Administratīvai nodaļai pašvaldības mājas lapā publicēt

informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam veikt kontroli par lēmuma
izpildi.
Plkst. 14.05 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
11.§
Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu skeitparka aprīkojumam Latvijas – Lietuvas
pārrobežu programmas projekta RISK FREE ietvaros
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra”
10.09.2019. vēstuli Nr.01-09/29, ar kuru biedrība informē, ka Latgales reģiona attīstības
aģentūra, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu kā vadošo partneri, realizē Latvijas – Lietuvas
pārrobežu programmas projektu LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz
sporta aktivitātēm” akronīms RISK FREE (turpmāk tekstā Projekts), kurš ir vērsts uz bērnu un
jauniešu sociālo integrāciju caur dažādām aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Projekta ietvaros Ludzas novada pašvaldībai ir paredzēts finansējums 21 000 EUR
apmērā skeitparka aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai.
Šī gada 12.jūlijā noslēdzās atklāta konkursa iepirkuma procedūra LRAA
2019/01/RF/ERAF (izsludināts 10.06.2019) skeitparka konstrukciju piegādei Ludzas novadam.
Tika saņemts viens piedāvājums no SIA “City Playgrounds” ar kopējo piedāvājuma cenu
24 827,99 EUR ar PVN. Provizoriskais aprīkojuma piegādes termiņš – šī gada
20.novembris.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļu –
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, 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. Atbalstīt projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz
sporta aktivitātēm”, akronīms RISK FREE, īstenošanu.
2. Projekta īstenošanai nodrošināt nepieciešamo finansējumu 100% apmērā, kuru veido:
priekšfinansējums 87,5%, 18 375 EUR, no projekta attiecināmo izmaksu summas (21 000 EUR);
līdzfinansējums 12,5%, 2625 EUR, t.sk. 2,5% LRAA administratīvo u.c. aktivitāšu segšanai, kas
aprēķināts proporcionāli katras pašvaldības ieguvumiem no projekta un papildus finansējums 3
827,99 EUR apmērā, iepirkuma rezultātā piedāvātās cenas un projekta budžetā ieplānotās
summas starpības segšanai.
3. Finansējumu paredzēt 2019.gada budžetā.
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12.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs

_______

1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 29.08.2019. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 29.08.2019. un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/171-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Blaumaņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, kadastra numurs: 68010030046 pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas – 1863,40 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentam 50% apmērā dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 43, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 03.09.2019. atzinumu
Nr.3.5.20/2019/73-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens,
Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Blaumaņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” starpniecību, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem
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normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas
dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 19.08.2019. iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 2019.gada 19.augustā un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/161-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Latgales ielā 149-3, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai -880,24 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1208,06 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.7., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas Latgales ielā 149-3, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 03.09.2019. atzinumu Nr.
3.5.20/2019/72-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese> Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Latgales ielā 149-3, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā
adrese>, 17.09.2019. iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus (Ludzas novada
būvvaldē saņemti 2019.gada 17.septembrī un reģistrēti ar Nr.3.5.3/2019/182-S), ar lūgumu
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds Uzvārds> piederošā nekustamā
īpašuma Jelgavas ielā 22, Ludzā, Ludzas novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai -1179,53 EUR un centralizētajai kanalizācijas sistēmai - 1538,48 EUR.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400,00 EUR viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds Uzvārds> iesniegusi Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Pretendentei 50% apmērā ēkas Jelgavas ielā 22, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.
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Pamatojoties uz augstākminēto (Ludzas novada būvvaldes 17.09.2019. atzinumu Nr.
3.5.20/2019/77-N), Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, 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 <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz 400,00 EUR apmērā <Vārds Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 22, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” starpniecību, saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no
Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts
garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par nekustamo īpašumu iegādi
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā (reģ. Nr.90000017453), juridiskā adrese: Raiņa iela 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701 (turpmāk – Ludzas novada pašvaldība) saņemts SIA “Ison” un <Vārds
Uzvārds>, <personas kods> 2019.gada 6.jūnija iesniegums (reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2019/1909S), kurā <Vārds Uzvārds> un SIA “Ison” piedāvā pašvaldībai nopirkt zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6801 006 0047 Raiņa ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā un zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 6801 006 0492 Raiņa ielā 26A, Ludzā, Ludzas novadā.
Izvērtējot minēto <Vārds Uzvārds> un SIA “Ison” iesniegumu, Ludzas novada pašvaldība
konstatēja:
Nekustamā īpašuma- zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0047 Raiņa ielā 26,
Ludzā, Ludzas novadā, īpašnieki <Vārds Uzvārds>, <personas kods> (½ domājamā daļa) un SIA
“Ison” Reģ.Nr.40003725905 (½ domājamā daļa).
Nekustamā īpašuma- zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0492 Raiņa ielā
26A, Ludzā, Ludzas novadā, īpašnieks ir SIA “Ison” Reģ.Nr.40003725905.
Nekustamajam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0047 Raiņa
ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā, kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri sastāda EUR 4054,00
(četri tūkstoši piecdesmit četri eiro 00 centi).
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Nekustamajam īpašumam- zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0492 Raiņa
ielā 26A, Ludzā, Ludzas novadā, kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri sastāda EUR 2408,00
(divi tūkstoši četri simti astoņi eiro 00 centi).
Ludzas novada pašvaldība pasūtīja neatkarīga vērtētāja- SIA “Dzieti” zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0047 Raiņa ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā un zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0492 Raiņa ielā 26A, Ludzā, Ludzas novadā, tirgus vērtējumu.
Saskaņā ar SIA “Dzieti” vērtējumu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0047
Raiņa ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā, tirgus vērtība sastāda EUR 4100,00 (četri tūkstoši viens
simts eiro 00 centi).
Saskaņā ar SIA “Dzieti” vērtējumu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0492
Raiņa ielā 26A, Ludzā, Ludzas novadā, tirgus vērtība sastāda EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi
simti eiro 00 centi).
Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 3.punktu publiskai personai manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par izdevīgāko
cenu.
Saskaņā ar visu augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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. Pašvaldības funkciju nodrošināšanai iegādāties no <Vārds Uzvārds>, <personas kods>
un SIA “Ison” (Reģ.Nr.40003725905) nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 6801 006
0047 Raiņa ielā 26, Ludzā, Ludzas novadā, par summu EUR 4054,00 (četri tūkstoši piecdesmit
četri eiro 00 centi).
2. Pašvaldības funkciju nodrošināšanai iegādāties no SIA “Ison” (Reģ.Nr.40003725905)
nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0492 Raiņa ielā 26A, Ludzā, Ludzas
novadā, par summu EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro 00 centi).
3. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu parakstīt nekustamo
īpašumu pirkuma līgumus.
4. Uzdot juridiskajai nodaļai līdz 30.10.2019. sagatavot nekustamo īpašumu pirkuma
līgumus.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.§
Par nekustamo īpašumu 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: E.Mekšs
Valsts īpašumā, Iekšlietu ministrijas valdījumā atrodas valsts nekustamais īpašums
1. maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra numurs 6801 004 0699), kas sastāv no zemes
vienības (kadastra apzīmējums 6801 004 0699) 1253 m² platībā un nedzīvojamās ēkas (kadastra
apzīmējums 6801 004 0699 001).
Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 19.08.2019.
vēstule Nr. 201908/INIC416, kurā Latvijas Pašvaldību savienība informē Ludzas novada
pašvaldību par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā
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16B, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanu” (VSS-786), lai atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 12.punktā
noteiktajam noskaidrotu, vai atsavināmais valsts īpašums nav nepieciešams citai valsts iestādei,
valsts kapitālsabiedrībai vai atvasinātas publiskas personas vai to iestādes funkciju
nodrošināšanai.
Minētais Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz atļaut Iekšlietu ministrijai pārdot
izsolē valsts nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai
- 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā (kadastra numurs 6801 004 0699), kas sastāv no zemes
vienības (kadastra apzīmējums 6801 004 0699) 1253 m² platībā un nedzīvojamās ēkas (kadastra
apzīmējums 6801 004 0699 001).
Izvērtējot Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija
ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanu” (VSS-786), Ludzas novada pašvaldība konstatē, ka
saskaņā ar Ludzas novada teritorijas plānojumu zemesgabals 1.maija ielā 16B, Ludzā, atrodas
gan centra apbūves teritorijā (C), gan tehniskā apbūves (T) teritorijā.
Pamatojoties uz 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta rīkojumu Nr.406 “Par nekustamo
īpašumu Ludzā, 1.Maija ielā 16B” valsts pārņēma bez atlīdzības no Ludzas pilsētas pašvaldības
augstākminēto nekustamo īpašumu 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā - zemes gabalu
1253 m² platībā ar kadastra numurs 6801 004 0699 un būvi ar kadastra apzīmējumu 6801 004
0699 001.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldībai ir
autonomās funkcijas gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus. Sakarā ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu,
kuras rezultātā apvienosies četri novadi, jaunizveidotajam Ludzas novada centram Ludzas pilsētā
būs nepieciešamās papildus telpas autotransporta līdzekļu novietošanai.
Ņemot vērā to, ka pie augstāk minētā objekta blakus atrodas Ludzas novada pašvaldībai
piederošās ēkas (1.maija ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā) un sakaru tornim (1.maija ielā 16A,
Ludzā, Ludzas novadā), pašvaldībai būtu nepieciešams šis nekustamais īpašums garāžu
vajadzībām. Līdz ar to pašvaldība ir gatava pārņemt savā īpašumā nekustamo īpašumu (kadastra
numurs 6801 004 0699), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6801 004 0699)
1253 m² platībā un nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6801 004 0699 001) – 1.maija ielā
16B, Ludzā, Ludzas novadā.
Saskaņā ar 1998.gada 29.oktobra Kultūras ministrijas rīkojumu valsts kultūras pieminekļu
sarakstā ir iekļauts valsts nozīmes piemineklis “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs”.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no
pašvaldības autonomajās funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras
iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai).
Valsts kultūras pieminekļa “Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā (1.maija ielā
16B, Ludzā) atrodas zemes vienība (kadastra apzīmējums 6801 004 0699) 1253 m² platībā un
nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 6801 004 0699 001).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrajā daļā noteikto
Atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas
publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā
par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas
valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes
uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas
vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par
atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais
nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības
norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības
nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
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Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma atsavināšana ierosināta sakarā ar to, ka īpašums
nav nepieciešams valsts funkciju nodrošināšanai, lai nodrošinātu valsts kultūras pieminekļa
“Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” saglabāšanu pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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. Lūgt Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Ludzas novada pašvaldības īpašumā
nekustamo īpašumu 1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs 6801 004 0699),
kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6801 004 0699) 1253 m² platībā un
nedzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6801 004 0699 001) pašvaldības funkciju - rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību
(organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai) un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus - īstenošanai.
2. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru organizēt nekustamā īpašuma
1.maija ielā 16B, Ludzā, Ludzas novadā, kadastra numurs 6801 004 0699) pārņemšanu un
Ludzas novada pašvaldības vārdā apstiprināt nodošanas un pieņemšanas aktus un citus ar
nekustamā īpašuma pārņemšanu saistītos dokumentus.
15.§
Par ilgtermiņa ieguldījumu pārņemšanu no Valsts robežsardzes
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldībā 2019.gada 2.maijā saņemta Valsts robežsardzes vēstule
Nr.23.1-6/1792 “Par ilgtermiņa ieguldījuma nomātajā pašvaldības nekustamajā īpašumā
nodošanu” (ienākošais dokumenta Nr.3.1.1.8/2019/1578-S), kurā Valsts robežsardze,
pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” 447.punktu, kas nosaka, ka ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos valsts
un pašvaldības nekustamajos īpašumos, kas līdz 2018.gada 31.decembrim uzskaitīti kontu
grupā “1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos”, bez atlīdzības nodod tai
budžeta iestādei, kuras grāmatvedības uzskaitē ir attiecīgais ilgtermiņa ieguldījums, līdz
2019.gada 31.decembrim, lūdz Ludzas novada pašvaldību pārņemt tās bilancē ieguldījumu
Isnaudas pagasta ceļa, kadastra Nr.68580090120 un apzīmējums 68580020413, rekonstrukcijā,
kurš izveidots rekonstruējot pievedceļu Valsts robežsardzes aviācijas bāzei. Minēto
rekonstrukcijas darbu izmaksas – 157 760.40 euro, nolietojums - 157 760.40 euro, atlikusī
vērtība - 0.00 euro.
Lai nodrošinātu 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” prasību ievērošanu, ņemot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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. Pārņemt bez atlīdzības savā īpašumā ieguldījumu Ludzas novada Isnaudas pagasta
ceļa, kadastra Nr. 68580020413, rekonstrukcijā.
2. Izveidot pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
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Valdis Maslovskis, domes priekšsēdētāja vietnieks,
Komisijas locekļi:
Arturs Isakovičs, inženierkomunikāciju speciālists,
Juris Kučinskis, būvinspektors,
Inga Šalgūne, grāmatvede.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
16.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 15
”Grozījumi Ludzas novada domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga,
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. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2019.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Ludzas novada
domes 2019.gada 28.marta saistošos noteikumos Nr.5 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu
2019.gadam”” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
17.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0218,
2,8 ha platībā, kas atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
10.09.2019. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts SIA “Sprūževa M” reģistrācijas
Nr. 42403001730 iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2019/2690-S) ar lūgumu
atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500020218, kas atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019.gada 11.septembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0218, 2,8 ha platībā, kas atrodas Cirmas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
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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 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500020218, 2,8 ha
platībā, kas atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500020218
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0276,
0,06 ha platībā, kas atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
21.08.2019. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds Uzvārds> iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2019/2536-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo
zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500040276, kas atrodas Cirmas pagastā,
Ludzas novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019.gada 11.septembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6850 004 0276, 0,06 ha platībā, kas atrodas Cirmas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500040276, 0,06 ha
platībā, kas atrodas Cirmas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500040276
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
19.§
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Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 424 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0294, pēc adreses Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 4.septembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma <Vārds Uzvārds> iesniegumu
(pašvaldībā reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2019/2648-S) ar lūgumu pārdot apbūvētu zemes vienību 424
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010294, Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads.
Uz zemes gabala atrodas <Vārds Uzvārds> piederošā būve (ar kadastra apzīmējumu
68010010294001pēc adreses Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads).
Nekustamais īpašums – zemes vienība Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads reģistrēts
zemesgrāmatā (Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000508830) uz Ludzas novada
pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunkts
nosaka, ka apbūvētu zemes gabalu var atsavināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks
vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei.
2019.gada 11.septembrī Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 424 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0294, pēc adreses Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta pirmo daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 - apbūvētu zemes vienību 424 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 6801 001 0294, pēc adreses Dārziņu iela 2, Ludza, Ludzas novads.
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.
20.§
Par nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2019.gada 27.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvojamās mājas
“Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pag., Ludzas novads īrnieces, <Vārds Uzvārds> atsavināšanas
ierosinājums atsavināt dzīvojamo māju “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pag., Ludzas novads.
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Nekustamais īpašums “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pag., Ludzas novads ar kadastra
numuru 6858 002 0570 ir reģistrēts Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000508696, kas sastāv no zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580020553, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 68580020694001 un būves ar kadastra
apzīmējumu 68580020553001.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2019.gada 11.septembra lēmumu „Par
dzīvojamās mājas “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pag., Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada
19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne,
Zinaīda Buliga, 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 nekustamā īpašuma “Gaisma”, Jurizdika, Isnaudas pag., Ludzas novads ar
kadastra numuru 6858 002 0570, kas sastāv no zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580020553, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 68580020694001 un
būves ar kadastra apzīmējumu 68580020553001, atsavināšanas procedūru
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
21.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0156,
0,6 ha platībā, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
23.08.2019. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds Uzvārds> iesniegums (pašvaldībā
reģistrēts ar Nr.2.2.9.4/2019/2559-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību
0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060156, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2019.gada 11.septembrī pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0156, 0,6 ha platībā, kas atrodas Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68580060156, 0,6 ha
platībā, kas atrodas Isnaudas pagastā, Ludzas novadā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68580060156
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
22.§
Par grozījumiem nolikumā “Par Ludzas novada pašvaldības apbalvojumiem”
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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 šādus grozījumus Ludzas novada pašvaldības nolikumā “Par Ludzas novada
pašvaldības apbalvojumiem” (apstiprināts 27.08.2015. (prot.Nr.11, 35.§)):
1.1. Izteikt Nolikuma 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Apbalvojumu „Ludzas novada Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā vienai
personai, apbalvojumu pasniedzot Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību
ietvaros vai pēc Komisijas ieteikuma citā datumā.”
1.2. Aizstāt 17.punktā skaitli “300,00” ar skaitli “500,00”
1.3. Izteikt Nolikuma 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Pieteikumi apbalvošanai iesniedzami Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā,
Ludzas novadā, līdz kārtējā gada 1.novembrim.”
1.4. Aizstāt 32.1. apakšpunktā skaitli “100,00” ar skaitli “200,00” un skaitli “250,00” ar
skaitli “400,00”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par mērķdotācijas Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām fonda sadali
2019.gada septembra–decembra mēnešiem
Ziņo: S.Gutāne; E.Mekšs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam”, Latvijas Republikas
2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
29.2.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
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– 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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. Ludzas novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās
mērķdotācijas fondu 2019.gada septembra - decembra mēnešiem EUR 552873 - sadalīt
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu
2019.gada septembra - decembra mēnešiem EUR 31837 - sadalīt saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas fondu 2019.gada
septembra - decembra mēnešiem EUR 46216 - sadalīt saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Valsts mērķdotāciju pirmsskolas izglītības iestādei „Ŗūķītis” 2019.gada septembra decembra mēnešiem EUR 69716 - saskaņā ar 4.pielikumu.
24.§
Par Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšanu
2019./2020. mācību gadā
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.1.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu un
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 11 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, 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 – 3 balsis (Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Eleonora Obrumāne), Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt 2019./2020. mācību gadā (01.09.2019.-31.08.2020.) Ludzas novada izglītības
iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes saskaņā ar pielikumu.

25.§
Par Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu
mēneša darba algas likmju noteikšanu
Ziņo: S.Gutāne
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Latvijas Republikas 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes atzinumu
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas 2019.gada 19.septembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita Baklāne, Zinaīda Buliga, 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. Noteikt 2019./2020. mācību gadā (01.09.2019.-31.08.2020.) Ludzas novada
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu mēneša darba algas likmes
saskaņā ar pielikumu.
26.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas un ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2019.gada 18.septembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/419 „Par brīvo dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas, ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu” (pašvaldībā saņemts 19.09.2019.
reģistrēts ar Nr.3.1.1.8/2019/2767-S) ar lūgumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem 2019.gada augusta mēnesī aprēķināto summu EUR 249,38 apmērā t.sk. EUR 2,98 par
apgaismošanu, EUR 242,44 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksu un EUR 3,96 ūdens
patēriņa starpību.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā
dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.punktu un izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, atklāti balsojot: PAR – 14 (Juris Atstupens, Olita
Baklāne, Zinaīda Buliga, 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, apsaimniekošanas un ūdens
patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada augusta mēnesi EUR 249,38 (divi simti
četrdesmit deviņi euro 38 centu) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas,
apsaimniekošanas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2019.gada augusta mēnesi
EUR 249,38 (divi simti četrdesmit deviņi euro 38 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.
Sēdi slēdz plkst. 14.15.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 26.septembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 26.septembrī.

I.Vonda
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1. pielikums
Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes
protokola Nr.15, 23.§

Valsts mērķdotācija Ludzas nov. pamata un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai 2019.gada 4 mēnešos
(septembris-decembris)
Nr.p.k.
Iestāde
1.
Ludzas pilsētas ģimnāzija
2.
Ludzas 2.vidusskola
Ludzas Mūzikas pamatskola
3.
(1.-4.kl.)
4.
Pildas pamatskola
Kopā:

Darba alga
EUR
191196
190118

Soc.nod.
EUR
46060
45798

Kopā
EUR
237256
235916

33298
30930
445542

8022
7451
107331

41320
38381
552873
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2. pielikums
Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes
protokola Nr.15, 23.§

Interešu izglītības pedagogu valsts mērķdotācija 2019.gada 4 mēnešos
(septembris-decembris)

Nr.p.k. Mācību iestāde
Ludzas novada Bērnu un
1.
jauniešu centrs
2.
Ludzas pilsētas ģimnāzija
3.
Ludzas 2.vidusskola
4.
Ludzas novada Sporta skola
Kopā:

Darba alga
EUR

Soc.nod.
EUR

Kopā
EUR

19056
3000
3000
600
25656

4590
723
723
145
6181

23646
3723
3723
745
31837
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3. pielikums
Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes
protokola Nr.15, 23.§

Valsts mērķdotācija 5-6 gadīgo bērnu apmācībai 2019.gada 4 mēnešos
(septembris-decembris)
Nr.p.k.
Iestāde
1.
3. PII “”Namiņš”
2.
4. PII “Pasaciņa”
3.
Pildas PII
4.
Briģu PII
5.
Istras PII
Kopā:

Darba alga
EUR
9583
18406
4010
4320
925
37244

Soc.nod.
EUR
2309
4434
966
1040
223
8972

4. pielikums

Kopā
EUR
11892
22840
4976
5360
1148
46216
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Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes
protokola Nr.15, 23.§

Valsts mērķdotācija 2019.gada 4 mēnešos
(septembris-decembris)
Nr.p.k.
PII “Rūķītis”
1.
Pedagogu mērķdotācija
Kopā:

Darba alga
EUR
56182
56182

PII “Rūķītis”

Soc.nod.
EUR
13534
13534

1. pielikums

Kopā
EUR
69716
69716
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Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes
protokola Nr.15, 24.§

Ludzas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes (euro)
2019./2020. mācību gadā (01.09.2019.-31.08.2020.)
Nr.
p.k

Izglītības iestādes nosaukums

Vadītāja, direktora Amatalgas Amata
likme
vārds, uzvārds
vienību
skaits

Piemaksa
par darba
specifiku

Darba
alga
mēnesī

1.

Ingrīda Paškeviča

1053,00

1

211,00

1264,00

Inga Loseviča

1056,00

Diāna Golubeva

1109,00

p.i. Raisa Veikšane

790,00

Valentīna
Matjušenoka
Natālija Dergačeva

790,00

Zinaīda Buliga

1600,00

1
pašv.f.
1
pašv.f.
0,6
pašv.f.
1
pašv.f.
1
pašv.f.
1

1056,00

7.

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāde „Rūķītis”
Ludzas
pilsētas
3.pirmsskolas
izglītības iestāde „Namiņš”
Ludzas
pilsētas
4.pirmsskolas
izglītības iestāde „Pasaciņa”
Istras pagasta pirmsskolas izglītības
iestāde
Briģu pagasta pirmsskolas izglītības
iestāde
Pildas pagasta pirmsskolas izglītības
iestāde
Ludzas 2.vidusskola

8.

Ludzas pilsētas ģimnāzija

Dzidra Dukšta

1400,00

1

1400,00

9.

Ludzas Mūzikas pamatskola

Lolita Greitāne

1109,00

1109,00

10.

Pildas pamatskola

Jurijs Zeļčs

1003,00

1
pašv.f.
1

11.

J.Soikāna Ludzas mākslas skola

Sandra Vorkale

1109,00

1109,00

12.

Ludzas novada Sporta skola

Elēna Fjodorova

1214,00

13.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu Eleonora Obrumāne
centrs

1
pašv.f
1
pašv.f.
1
pašv.f.

2.
3.
4.
5.
6.

790,00

1162,00

1. pielikums

1109,00
474,00
790,00
790,00
1600,00

1003,00

1214,00
1162,00
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Ludzas novada domes
2019.gada 26.septembra sēdes
protokola Nr.15, 25.§

Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un metodiķu
mēneša darba algas likmes (euro) 2019./2020. mācību gadā
(01.09.2019.-31.08.2020.)
Nr.
p.k
1.

2.

3.

Izglītības iestādes
nosaukums
Ludzas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāde „Rūķītis”
Ludzas pilsētas
3.pirmsskolas izglītības
iestāde „Namiņš”
Ludzas pilsētas
4.pirmsskolas izglītības
iestāde „Pasaciņa”

Amatalgas
likme

Amata vienību
skaits

Piemaksa
par darba
specifiku

Darba
alga
mēnesī

vietnieks

842,00

1

168,00

1010,00

metodiķis

830,00

1
pašv.f.

830,00

metodiķis

830,00

1
pašv.f.

830,00

Amats
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1. pielikums
2019.gada 26.septembra
Ludzas novada domes sēdes
protokola Nr.15, 26.§

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

Adrese

Platība
m2

Istabu
skaits

Apsaimniekošana

EUR

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

Tirgus iela 34 dz.6
Latgales ielā 51 dz.29
Kr.Barona ielā 12 dz.4
Krāslavas ielā 11 dz.1
Baznīcas iela 30 dz.1
Latgales iela 113 dz.3
Parku 42 dz.2/4

Apgaismojums
EUR

Brīvs
no - līdz

01.07.2019.
01.06.2017.
20.03.2018.
11.04.2019.
18.04.2019.
30.04.2019.
04.07.2019.05.08.2019.
24.05.2019.
14.06.2019.
04.07.2019.15.08.2019.
13.08.2019.
14.08.2019.
20.08.2019.

27.71
53.96
41.91
63.90
37.05
35.38
28,35

1
2
2
3
2
2
1

14.11
29.44
22.86
42.76
19.86
14.55
2.07

0.40
0.17
0.40

8. Biržas iela 4 dz.2
9. Baznīcas ielā 30 dz.3
10. Blaumaņa iela 13 dz.66

38.74
29.06
45.54

1
2
2

27.77
15.58
14.36

0.34
0.59
0.05

11. Stacijas 31A dz.6
12. Latgales ielā 19A dz.30
13. Parku iela 42 dz.3/4
Kopā:

38.83
52.47
28.25

2
2
1

11.52
21.38
6.18
242.44

0.17
0.18
0.07
2.98

0.59
0.02

ūdens patēriņa starpības izdevumi
2019.gada augusts
Nr.

Adrese

p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Blaumaņa iela 13 dz.66
Latgales iela 19A dz.30
Biržas iela 4 dz. 2
Krāslavas iela 11 dz.1
Latgales iela 51 dz.29
Kopā:

Ūdens
starpība
EUR
0.57
0.90
1.75
0.39
0.35
3.96

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste

Brīvs
no-līdz
17.06.2019.-15.08.2019.
14.08.2019.
24.05.2019.
11.04.2019.
01.06.2017.

A.Poikāne

Pielikums
APSTIPRINĀTS
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ar Ludzas novada domes 26.09.2019. sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 4.§)

