LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludz

2016.gada 30.jūnij

Protokols Nr. 11

S de sasaukta plkst. 14.00
S di atkl j plkst. 14.00
S di vada – novada domes priekšs d t ja Alīna Gendele
Protokol – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
S d nepiedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs – darba brauciens; Edgars Mekšs –
atvaļin jum
S d kl tesošas personas:
- domes administr cijas darbinieki: Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Kristīne
Nikolajeva, juridisk s nodaļas vadīt ja; Inese Kamzole, novada pašvaldības izpilddirektora p.i.;
Kristīne Se ko, r jo sakaru speci liste
Atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes s des darba k rtība apstiprin ta.
S des vadīt ja A.Gendele pied v iekļaut s des darba k rtīb 3 papildjaut jumus:
1. Par konkursa “Esi uz m js Ludzas novad 2016” izsludin šanu.
2. Par nedzīvojamo telpu nomu.
3. Par pirts pakalpojumu maksu.
Atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova), PRET – nav,
ATTURAS – nav, domes s des papildus darba k rtība apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu b v m.
2. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
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3. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprin šanu.
5. Par r pniecisk s zvejas tiesību izmantošanu 2016.gad pašpat ri a zvejai Mazaj
Zurzu ezer .
6. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mum
(protokols Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”.
7. Par invent ra un pamatlīdzekļu nomas maksu.
8. Par nedzīvojamo telpu Stacijas iel 45, Ludz nomas maksas atlaidi SIA “NIKAL”.
9. Par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas un siltuma zudumiem dens cirkul cijai
iekš jos tīklos maksas apmaksu.
10. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu.
11. Par pieteikuma izv rt šanu par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu
daudzdzīvokļu m jai Stacijas iel 93, Ludz , Ludzas novad .
12. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Stacijas iel 49,
Ludz , Ludzas novad .
13. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Blauma a iel 3,
Ludz , Ludzas novad .
14. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Blauma a iel 9,
Ludz , Ludzas novad .
15. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Blauma a iel 11,
Ludz , Ludzas novad .
16. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m j m Blauma a iel 9
un Blauma a iel 13, Ludz , Ludzas novad .
17. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Blauma a iel 23A,
Ludz , Ludzas novad .
18. Par materi l s palīdzības piešķiršanu.
19. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības autoceļu programm 2016. gadam.
20. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2016.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”” apstiprin šanu.
21. Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novad p rdošanas
cenas apstiprin šanu.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novad p rdošanas
cenas apstiprin šanu.
23. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novad p rdošanas
cenas apstiprin šanu.
24. Par nekustam īpašuma – apb v tas zemes vienības “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu.
25. Par nekustam īpašuma – apb v tas zemes vienības “Anīss”, Testečkova, Rund nu
pagasts, Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu.
26. Par nekustam īpašuma - “Pasts”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads izsoles
noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu.
27. Par nekustam īpašuma – “Pasakas”, c. ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads otr s
izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liep jas iel 22B, Ludz , Ludzas novad , nodošanu
atsavin šanai.
29. Par nekustam īpašuma, “Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavin šanai.
30. Par nekustam īpašuma, zemes gabala “Sv tavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavin šanai.
31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ras izbeigšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.14, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ras izbeigšanu.
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33. Par nekustam īpašuma – apb v ta zemes gabala “Atraitnītes”, Andri, Nirzas
pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ras izbeigšanu.
34. Par kustam s mantas nodošanu atsavin šanai.
35. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.febru ra s des l muma ”Par
nekustam īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads, ar kadastra numuru
68600080098, p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punkt .
36. Par Ludzas novada Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisijas sast va apstiprin šanu.
37. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.6 “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2014.gada 27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības
nolikums”” apstiprin šanu.
38. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.7 “Par grozījumiem Ludzas novada
domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu
risin šan ”” apstiprin šanu.
39. Par līguma nosl gšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” par densapg des un kanaliz cijas pakalpojumu nodrošin šanu Ludzas
pils tas administratīvaj teritorij .
40. Par SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” vid ja termi a darbības strat ģiju
2016.-2018.gadam.
41. Par SIA “Ludzas medicīnas centrs” vid ja termi a darbības strat ģiju
2016.-2021.gadam.
42. Par Ludzas novada pašvaldības 2015.gada publisk p rskata apstiprin šanu.
43. Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku.
44. Par Ludzas novada pašvaldības konkursa “Ludzas novada himna” nolikuma
apstiprin šanu.
45. Par konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2016” nolikuma apstiprin šanu.
46. Par konkursa “Esi uz m js Ludzas novad 2016” izsludin šanu.
47. Par nedzīvojamo telpu nomu.
48. Par pirts pakalpojumu maksu.
1.§
Par adreses piešķiršanu būv m
Zi o: A.Gendele
1.
Izskatot AS „Latvenergo”, reģistr cijas numurs 40003032949, juridisk adrese Pulkveža
Brieža iel 12, Rīg , 01.06.2016. iesniegumu, reģ. 06.06.2016. ar Nr.3.1.1.7.1/715, par adreses
piešķiršanu b vei ar kadastra apzīm jumu 68010080003003 „TP-8046”, Ludza, Ludzas nov. un
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 “Adres cijas noteikumi” treš s nodaļas 9.punktu un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas,
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt AS „Latvenergo”, reģistr cijas numurs 40003032949, lietojum esošai b vei ar
kadastra apzīm jumu 68010080003003 adresi Latgales iel 243C, Ludza, Ludzas nov., kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 68010080003 Latgales iel 243B, Ludza,
Ludzas nov..
2.
Izskatot AS „Latvenergo”, reģistr cijas numurs 40003032949, juridisk adrese Pulkveža
Brieža iel 12, Rīg , 01.06.2016. iesniegumu, reģ. 06.06.2016. ar Nr.3.1.1.7.1/715, par adreses
piešķiršanu b vei ar kadastra apzīm jumu 68010070012004 „TP-8042”, Ludza, Ludzas nov. un
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pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 “Adres cijas noteikumi” treš s nodaļas 9.punktu un Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas,
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt AS „Latvenergo”, reģistr cijas numurs 40003032949, lietojum esošai b vei ar
kadastra apzīm jumu 68010070012004 adresi Dzelzceļa iel 8B, Ludza, Ludzas nov., kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 68010070012 Dzelzceļa iel 8, Ludza,
Ludzas nov..
2.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
Zi o: A.Gendele
1.
Izskatot V.V., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 23.05.2016. iesniegumu, reģ.
23.05.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1120, par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 68010070024
Kr slavas šķ rsiel 4, Ludz , Ludzas nov. nošķirt s daļas 940 kv.m platīb piešķiršanu nom uz
2 gadiem, tika konstat ts, ka zemes vienība ir ieskaitīta zem s, zemes reformas pabeigšanai.
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregul ts ar likumu vai citu r jo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piem rot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piem rošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti
citi normatīvie akti, kas tuv k regul tu attiecīg s tiesību normas piem rošanu. Tas neattiecas
tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir
j piem ro vai cit d veid j piedal s t s piem rošan .
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta pirm
daļa nosaka, ka rezerves zemes fond ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdīt js ir attiecīg pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgr mat uz valsts v rda vai tie tiek ierakstīti uz viet j s
pašvaldības v rda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta otr
daļa nosaka, ka viet jai pašvaldībai ir tiesības iznom t š panta pirmaj daļ min tos zemes
gabalus saska ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regul
pašvaldības zemes iznom šanu. Nomas līgum paredz viet j s pašvaldības tiesības vienpus ji
izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes gabala ieskaitīšanu
zemesgr mat uz valsts v rda, ja iznom tais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas
projekt vai arī tiek piešķirts īpašum k līdzv rtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapb v ta
zemesgabala iznom t js p c tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otraj daļ min tais l mums
par zemesgabala iznom šanu ar apb ves tiesīb m, vai arī tad, kad neapb v ta zemesgabala
iznom t js ir pie mis l mumu par zemesgabala iznom šanu bez apb ves tiesīb m, nosaka
nomas maksu 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas
maksas apm ru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapb v ta zemesgabala nomas maksa gad ir: p r jos gadījumos - ne maz k k 1,5 % apm r
no zemes kadastr l s v rtības.
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums”
15.panta divpadsmito daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s
nodaļas 17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas
18.3.punktu un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V.V., personas kods XXX, nom no zemes vienības ar kadastra apzīm jumu
68010070024 Kr slavas šķ rsiel 4, Ludz , Ludzas nov. nošķirto daļu 940 kv.m platīb bez
apb ves tiesīb m ar 2016.gada 1.j liju uz diviem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar V.V., personas kods XXX, termi no 2016.gada
1.j lija līdz 2018.gada 30.j nijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības gad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes gabala ieskaitīšanu zemesgr mat uz
valsts v rda, ja iznom tais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas projekt vai arī tiek
piešķirts īpašum k līdzv rtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot IK „JAUZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, juridisk adrese
„Safīri i”-15, Tut ni, Cirmas pag., Ludzas nov., 24.05.2016. iesniegumu, reģ. 24.05.2016. ar
Nr.31.1.1.11.2/1156, par zemes nomas līguma nosl gšanu par zemes vienību 2,6 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 68500070305 Cirmas pag., Ludzas nov., tika konstat ts, ka zemes vienība
ir ieskaitīta rezerves zemes fond .
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregul ts ar likumu vai citu r jo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piem rot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piem rošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti
citi normatīvie akti, kas tuv k regul tu attiecīg s tiesību normas piem rošanu. Tas neattiecas
tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir
j piem ro vai cit d veid j piedal s t s piem rošan .
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta pirm
daļa nosaka, ka rezerves zemes fond ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdīt js ir attiecīg pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgr mat uz valsts v rda vai tie tiek ierakstīti uz viet j s
pašvaldības v rda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta otr
daļa nosaka, ka viet jai pašvaldībai ir tiesības iznom t š panta pirmaj daļ min tos zemes
gabalus saska ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regul
pašvaldības zemes iznom šanu. Nomas līgum paredz viet j s pašvaldības tiesības vienpus ji
izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes gabala ieskaitīšanu
zemesgr mat uz valsts v rda, ja iznom tais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas
projekt vai arī tiek piešķirts īpašum k līdzv rtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapb v ta
zemesgabala iznom t js p c tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otraj daļ min tais l mums
par zemesgabala iznom šanu ar apb ves tiesīb m, vai arī tad, kad neapb v ta zemesgabala
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tiesīb m, nosaka nomas maksu 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus
nomas maksai iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt
liel ku nomas maksas apm ru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi
nav izdoti, neapb v ta zemesgabala nomas maksa gad ir: p r jos gadījumos - ne maz k k 1,5
% apm r no zemes kadastr l s v rtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmito daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt IK „JAUZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, nom zemes vienību
2,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 68500070305 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apb ves
tiesīb m ar 2016.gada 1.j liju uz diviem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar IK „JAUZEM I”, reģistr cijas numurs
42402014329, termi no 2016.gada 1.j lija līdz 2018.gada 30.j nijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības gad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes gabala ieskaitīšanu zemesgr mat uz
valsts v rda, ja iznom tais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas projekt vai arī tiek
piešķirts īpašum k līdzv rtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot IK „JAUZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, juridisk adrese
„Safīri i”-15, Tut ni, Cirmas pag., Ludzas nov., 24.05.2016. iesniegumu, reģ. 24.05.2016. ar
Nr.31.1.1.11.2/1155, par zemes nomas līguma nosl gšanu par zemes vienību 1,6 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 68500070086, par zemes vienību 0,24 ha platīb ar kadastra apzīm jumu
68500070119 un par zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 68500070069 Cirmas
pag., Ludzas nov., tika konstat ts, ka zemes vienības ir ieskaitītas rezerves zemes fond .
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregul ts ar likumu vai citu r jo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piem rot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piem rošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti
citi normatīvie akti, kas tuv k regul tu attiecīg s tiesību normas piem rošanu. Tas neattiecas
tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir
j piem ro vai cit d veid j piedal s t s piem rošan .
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta pirm
daļa nosaka, ka rezerves zemes fond ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdīt js ir attiecīg pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ieskaitīšanu zemesgr mat uz valsts v rda vai tie tiek ierakstīti uz viet j s
pašvaldības v rda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas 17.panta otr
daļa nosaka, ka viet jai pašvaldībai ir tiesības iznom t š panta pirmaj daļ min tos zemes
gabalus saska ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regul
pašvaldības zemes iznom šanu. Nomas līgum paredz viet j s pašvaldības tiesības vienpus ji
izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes gabala ieskaitīšanu
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zemesgr mat uz valsts v rda, ja iznom tais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas
projekt vai arī tiek piešķirts īpašum k līdzv rtīga zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punkts nosaka, ka neapb v ta
zemesgabala iznom t js p c tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otraj daļ min tais l mums
par zemesgabala iznom šanu ar apb ves tiesīb m, vai arī tad, kad neapb v ta zemesgabala
iznom t js ir pie mis l mumu par zemesgabala iznom šanu bez apb ves tiesīb m, nosaka
nomas maksu 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas
maksas apm ru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapb v ta zemesgabala nomas maksa gad ir: p r jos gadījumos - ne maz k k 1,5 % apm r
no zemes kadastr l s v rtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvais procesa likums” 15.panta
divpadsmito daļu, Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” treš s nodaļas
17.panta pirmo daļu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publisk s personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu un
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt IK „JAUZEM I”, reģistr cijas numurs 42402014329, nom zemes vienību
1,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 68500070086, zemes vienību 0,24 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 68500070119 un zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu
68500070069 Cirmas pag., Ludzas nov. bez apb ves tiesīb m ar 2016.gada 1.j liju uz diviem
gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar IK „JAUZEM I”, reģistr cijas numurs
42402014329, termi no 2016.gada 1.j lija līdz 2018.gada 30.j nijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības gad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja Latvijas Republikas
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes gabala ieskaitīšanu zemesgr mat uz
valsts v rda, ja iznom tais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas projekt vai arī tiek
piešķirts īpašum k līdzv rtīga zeme.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot V.M., personas kods XXX, deklar t adrese (adrese), 31.05.2016. iesniegumu,
reģ. 02.06.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1233, par zemes vienības (starpgabala) 4,1 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 68880020142 Pure u pag., Ludzas nov. piešķiršanu nom , tika konstat ts,
ka:
Ludzas novada pašvaldīb ir iesniegti pieguļošo zemes gabalu īpašnieku P.S., personas
kods XXX, 2016.gada 19.maija iesniegums, R.M., personas kods XXX, 2016.gada 29.maija
iesniegums, A.I., personas kods XXX, 2016.gada 10.maija iesniegums un SIA „LUDZAS
MEŽS”, reģistr cijas numurs 40003808681, 2016.gada 9.maija iesniegums par piekrišanu, ka
vi i nepretend nom t šo vienību (starpgabalu).
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta s des l muma (protokols Nr.4, 4.§)
169.punktu tika atzīts, ka zemes vienība (starpgabals) 4,1 ha platīb ar kadastra apzīm jumu
68880020142 Pure u pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 16.1.punkts, nosaka, ka zemesgabali,
kuri ir starpgabali, inform cijas publiskošana nav oblig ta.
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Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18, kas apstiprin ti ar
papildin jumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta s des l muma (protokols Nr.20,
57.§) otr s daļas 5.punkts nosaka, ka neapb v ta zemesgabala bez apb ves tiesīb m, kura platība
p rsniedz 2,0 ha, nomas maksas apm rs gad ir 3% no zemes kadastr l s v rtības plus PVN –
bet ne maz k par EUR 21,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otr s daļas
4.punktu un 5.punktu un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt V.M., personas kods XXX, nom zemes vienību (starpgabals) 4,1 ha platīb
ar kadastra apzīm jumu 68880020142 Pure u pag., Ludzas nov. bez apb ves tiesīb m ar
2016.gada 1.j liju uz pieciem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar V.M., personas kods XXX, termi no 2016.gada
1.j lija līdz 2021.gada 30.j nijam.
3. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 3,0 % no zemes gabala kadastr l s v rtības
plus PVN – bet ne maz k par EUR 21,00 gad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot O.D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 27.05.2016. iesniegumu, kas reģistr ts
Ludzas novada pašvaldīb 27.05.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1187, par zemes vienības ar kadastra
apzīm jumu 6892 005 0341, Rund nu pagasts, Ludzas novads piešķiršanu nom , tika konstat ts,
ka zemes vienība 1,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0341 Nekust m īpašuma
valsts kadastra inform cijas sist m reģistr ta ar statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai
(īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotas zemes vienības).
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” 17.panta pirm daļa nosaka, ka
rezerves zemes fond ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes gabalu valdīt js ir attiecīg viet j pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod
rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgr mat uz valsts v rda vai tie tiek ierakstīti zemesgr mat uz
viet j s pašvaldības v rda.
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” 17.panta otr daļa nosaka, ka
viet jai pašvaldībai ir tiesības iznom t š panta pirmaj daļ min tos zemes gabalus saska ar
normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regul pašvaldības zemes
iznom šanu. Nomas līgum paredz viet j s pašvaldības tiesības vienpus ji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznom t zemes gabala ierakstīšanu zemesgr mat uz
valsts v rda, ja iznom tais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolid cijas projekt vai arī tiek
piešķirts īpašum k līdzv rtīg zeme.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapb v ta
zemesgabala iznom t js p c tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otraj daļ min tais l mums
par zemesgabala iznom šanu ar apb ves tiesīb m, vai arī tad, kad neapb v ta zemesgabala
iznom t js ir pie mis l mumu par zemesgabala iznom šanu bez apb ves tiesīb m, nosaka
nomas maksu 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas
maksas apm ru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapb v ta zemesgabala nomas maksa gad ir: p r jos gadījumos - ne maz k k 1,5 % apm r
no zemes kadastr l s v rtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Zemes p rvaldības likums” 17.panta pirmo daļu un otro daļu,
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Latvijas
Republikas
Ministru
kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” treš s daļas 18.punktu, un Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt O.D., personas kods XXX, nom zemes vienību 1,0 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6892 005 0341, Rund nu pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.j liju bez apb ves
tiesīb m uz diviem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar O.D., personas kods XXX, par zemes vienību 1,0 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0341, Rund nu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes vienības kadastr l s v rtības gad .
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz r jiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemes vienības statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Izskatot O.D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 27.05.2016. iesniegumu, kas reģistr ts
Ludzas novada pašvaldīb 27.05.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1188, tika konstat ts, ka O.D. l dz
piešķirt nom zemes vienību (starpgabalu) 2,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0386,
Rund nu pagasts, Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldīb ir iesniegti pieguļošo zemes gabalu īpašnieku SIA “ŠKAUNI”,
reģistr cijas numurs 40003634305, SIA “RUNDAI I”, reģistr cijas numurs 40003634339,
E.D., personas kods XXX 2016.gada 13.j nija iesniegumi par zemes gabala (starpgabala) ar
kadastra apzīm jumu 6892 005 0386, Rund nu pagasts, Ludzas novads piekrišanu, ka vi i
nepretend nom t šo zemes gabalu (starpgabalu).
Zemes gabali ar kadastra apzīm jumiem 6892 005 0305, 6892 007 0066, 6892 007 0062,
6892 005 0382, kuri robežojas ar zemes gabalu (starpgabalu) ar kadastra apzīm jumu 6892 005
0386, ir piekrītoši Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 25.novembra l mumu (protokols
Nr.31.,19.§,1.87.p.), tika atzīts, ka zemes vienība 2,4 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892
005 0386, Rund nu pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 16.1. punkts, nosaka, ka zemesgabali,
kuri ir starpgabali, inform cijas publiskošana nav oblig ta.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapb v ta
zemesgabala iznom t js p c tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otraj daļ min tais l mums
par zemesgabala iznom šanu ar apb ves tiesīb m, vai arī tad, kad neapb v ta zemesgabala
iznom t js ir pie mis l mumu par zemesgabala iznom šanu bez apb ves tiesīb m, nosaka
nomas maksu 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas
maksas apm ru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apm ru Ludzas novad ” 5.punkts nosaka, ka neapb v ta zemesgabala bez apb ves
tiesīb m, kura platība p rsniedz 2,0 ha nomas maksas apm rs gad ir 3% no zemes kadastr las
v rtības plus PVN – bet ne maz k par EUR 21,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 3.daļas 16.1.punktu un 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apm ru Ludzas novad ” 5.punktu (apstiprin ti ar
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Ludzas novada domes 25.07.2013. s des l mumu, protokols Nr.18., 48.§) un Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s
komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt O.D., personas kods XXX, nom zemes vienību 2,4 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6892 005 0386, Rund nu pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.j liju bez apb ves
tiesīb m uz pieciem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar O.D. par zemes vienību 2,4 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6892 005 0386, Rund nu pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 3,0 % gad no zemes vienības kadastr l s v rtības plus PVN,
bet ne maz k par EUR 21,00 gad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
Izskatot A.P., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 09.06.2016. iesniegumu, kas reģistr ts
Ludzas novada pašvaldīb 09.06.2016. ar Nr.3.1.1.11.2/1284, tika konstat ts, ka A.P. l dz
piešķirt nom zemes vienību (starpgabalu) 0,78 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001
0473, Pildas pagasts, Ludzas novads.
Ludzas novada pašvaldīb ir iesniegti pieguļošo zemes gabalu īpašnieku J.S., personas
kods XXX, N.P., personas kods XXX, A.B., personas kods XXX 2016.gada 14. un 25.aprīļa
iesniegumi par zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0473, Pildas
pagasts, Ludzas novads piekrišanu, ka vi i nepretend nom t šo zemes gabalu (starpgabalu).
Zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0473 pierobežniekam SIA
“MYRTILLUS”, reģistr cijas numurs 41203020212, 2016.gada 05.maij izs tīta v stule (reģ.
Nr.3.1.1.7.2/533) ar pied v jumu nom t zemes gabalu (starpgabalu), bet iesniegums par zemes
nomu nav sa emts.
Zemes gabali ar kadastra apzīm jumiem 6886 001 0508, 6886 001 0475, kuri robežojas ar
zemes gabalu (starpgabalu) ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0473, ir piekrītoši Ludzas novada
pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija l mumu (protokols Nr.9.,10.§,1.p.), tika
atzīts, ka zemes vienība 0,78 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 001 0473, Pildas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 16.1. punkts, nosaka, ka zemesgabali,
kuri ir starpgabali, inform cijas publiskošana nav oblig ta.
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” treš s daļas 18.punkts nosaka, ka neapb v ta
zemesgabala iznom t js p c tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otraj daļ min tais l mums
par zemesgabala iznom šanu ar apb ves tiesīb m, vai arī tad, kad neapb v ta zemesgabala
iznom t js ir pie mis l mumu par zemesgabala iznom šanu bez apb ves tiesīb m, nosaka
nomas maksu 1,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznom t jam maks likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt liel ku nomas
maksas apm ru, izdodot saistošos noteikumus.
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas
maksas apm ru Ludzas novad ” 3.punkts nosaka, ka neapb v ta zemesgabala bez apb ves
tiesīb m, kura platība nep rsniedz 1,0 ha nomas maksas apm rs gad ir 2% no zemes kadastr las
v rtības plus PVN – bet ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
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zemes nomu” 3.daļas 16.1.punktu un 18.punktu, Ludzas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apm ru Ludzas novad ” 3.punktu
(apstiprin ti ar Ludzas novada domes 25.07.2013. s des l mumu, protokols Nr.18., 48.§) un
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piešķirt A.P., personas kods XXX, nom zemes vienību 0,78 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6886 001 0473, Pildas pagasts, Ludzas novads ar 2016.gada 1.j liju bez apb ves
tiesīb m uz pieciem gadiem.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar A.P. par zemes vienību 0,78 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6886 001 0473, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Noteikt nomas maksu 2,0 % gad no zemes vienības kadastr l s v rtības plus PVN,
bet ne maz k par EUR 7,00 gad plus PVN.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
Zi o: A.Gendele
1.
Izskatot V.K., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.gada 8.j nija iesniegumu, kas
reģistr ts Ludzas novada pašvaldīb 2016. gada 9.j nij ar Nr.3.1.1.11.2/1283, tika konstat ts, ka
V.K. l dz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6880 004 0104 no sev piederoš
nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6880 004 0099 „Ežmaļi”, ukšu pagast , Ludzas novad
un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Eži i”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s
komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka V.K., personas kods XXX, no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6880
004 0099 un nosaukumu „Ežmaļi”, ukšu pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 3,5 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 004 0104.
2. Atdalītajai zemes vienībai 3,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 004 0104, ukšu
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Eži i”.

2.
Izskatot I.B., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2016.gada 13.j nija iesniegumu, kas
reģistr ts Ludzas novada pašvaldīb 2016.gada 13.j nij ar Nr.3.1.1.11.2/1296, tika konstat ts,
ka I.B. l dz atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0837 no sev piederoš
nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6858 002 0069 „Vīksnas”, Isnaudas pagast , Ludzas
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novad un atdalītajai zemes vienībai izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Pussala”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi” un Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s
komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist, ka I.B., personas kods XXX, no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6858
002 0069 un nosaukumu „V ksnas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, atdala zemes vienību 5,2
ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0837.
2. Atdalītajai zemes vienībai 5,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0837,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Pussala”.
4. §
Par zemes ier c bas projekta apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu m rnieks”, reģistr cijas
Nr.42403037206, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustam īpašuma Dzirnavu iela 2A,
Ludza, Ludzas novads (kadastra numurs 68010060279) sast v ietilpstošai zemes vienībai ar
kadastra apzīm jumu 68010060279, Ludzas novada dome konstat , ka:
zemes ierīcības projekts izstr d ts pamatojoties uz zemes vienības īpašnieka pas tījumu
un atbilstoši Ludzas novada b vvaldes 2016.gada 14.aprīļa l mumu Nr.13.1-16 „Par zemes
ierīcības projekta izstr des nepieciešamību un projekta izstr des nosacījumiem”.
Zemes ierīcības projekts izstr d ts ar m rķi sadalīt nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 68010060279, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 68010060279 vienu
daļu (~500 kv.m (0,0500 ha)), nosakot jaunizveidojamo zemes vienību robežas un platības un
apgr tin jumu konkretiz šanai.
Izstr d tais zemes ierīcības projekts atbilsts Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.288 “Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi” un Latvijas Republikas
past vošajiem noteikumiem.
Zemes ierīcības projekta grafisk daļa saska ota ar zemes īpašnieku, AS “Sadales tīkls”
Austrumu Ekspluat cijas daļu, SIA “Ludzas apsaimniekot js”, SIA “Str va” un Ludzas novada
pašvaldību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19. pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.j nija noteikumu Nr.496
“Nekustam īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekustam īpašuma lietošanas m rķu
noteikšanas un mai as k rtība” 16.1.punktu un 23.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr. 698 “Adres cijas noteikumi“ 9.punktu un 11.punktu, Ludzas novada
pašvaldības 2013. gada 31.janv ra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
pl nojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apb ves noteikumi un Grafisk daļa.”
un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
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1. Apstiprin t zemes ierīcības projektu nekustam īpašuma Dzirnavu iela 2A, Ludza,
Ludzas novads (kadastra numurs 68010060279) zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu
68010060279 saska ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Austrumu m rnieks”, reģistr cijas
Nr.42403037206 izstr d to zemes ierīcības projekta lietu.
2. Jaunizveidoto zemes vienību Nr.1 ar aptuveno platību 0,1222 ha, saska ar zemes
ierīcības projekta grafisko daļu, saglab t nekust m īpašuma Dzirnavu iela 2A, Ludza, Ludzas
novads (kadastra numurs 68010060279) sast v .
Jaunizveidotai neapb v tai zemes vienībai saglab t esošo adresi Dzirnavu iela 2A,
Ludza, Ludzas nov., LV-5701 un noteikt nekustam īpašuma zemes lietošanas m rķi ar NILM
kodu 1002 – noliktavu apb ve.
3. No jaunizveidot s zemes vienības Nr.2 ar aptuveno platību 0,0500 ha, saska ar
zemes ierīcības projekta grafisko daļu, izveidot jaunu nekust mo īpašumu Dzirnavu iela 2B,
Ludza, Ludzas novads.
Jaunizveidotai apb v tai zemes vienībai un b vei piešķirt adresi Dzirnavu iela 2B,
Ludza, Ludzas nov., LV-5701 un noteikt nekustam īpašuma zemes lietošanas m rķi ar NILM
kodu 1002 – noliktavu apb ve.
4. Zemes vienīb m noteikt apgr tin jumus atbilstoši zemes ierīcības projekt
nor dīt jiem. Konkr tas nekustam īpašuma lietošanas tiesību apgr tin jumu, to izraisošo
objektu atrašan s vietas un platības preciz zemes vienību instrument li uzm rot.
5. Jaunizveidojamo zemes vienību platības var tikt preciz tas normatīvajos aktos noteikt
apjom , veicot instrument lo uzm rīšanu dab .
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laik .
7. Administratīvais akts st jas sp k ar brīdi, kad pazi ots adres tam. Administratīvo aktu
var p rs dz t Administratīv s tiesas attiecīgaj tiesu nam viena m neša laik no l muma
pazi ošanas dienas.
5.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu izmantošanu 2016.gad
pašpat ri a zvejai Mazaj Zurzu ezer
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi V.M., p.k. XXX, dzīv. (adrese), 2016.gada 23.maija
iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb reģistr ts 23.05.2016. ar Nr. 3.1.1.11.2/1144) par
r pniecisk s pašpat ri a zvejas tiesību izmantošanu zvejai Mazaj Zurzu ezer .
Mazais Zurzu ezers ir priv tais ezers.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu priv tajos de os” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības priv tajos de os,
j iev ro normatīvie akti, kuri nosaka r pniecisk s zvejas k rtību, 11.punkts nosaka, ka priv taj
īpašum esošaj s publisko ezeru daļ s attiecīg pašvaldība rezerv priv to de u īpašniekam
(īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir proporcion ls attiecīg īpašnieka priv taj īpašum esošajai
ezera daļai un 10.punkts nosaka, ka priv tajos de os, kuros zvejas tiesības nepieder valstij un
kuru krastiem pilnīb piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi, viss attiecīgajiem
de iem noteiktais r pniecisk s zvejas rīku veida, to skaita vai nozvejas limits tiek iedalīts
attiecīgo priv to de u un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 16.punkt paredz ts, ka priv to de u īpašniekam, kuram pieder zvejas
tiesības un kurš v las nodarboties ar r pniecisko zveju, j iesniedz attiecīgaj pašvaldīb
pazi ojums par pl noto darbību vai īpašnieku savstarp j vienošan s par zvejas limitu sadali
kopīpašum esošajos priv tajos de os.
V.M. 23.05.2016. Ludzas novada pašvaldīb iesniedza iesniegumu ar l gumu piešķirt
r pniecisk s zvejas tiesības pašpat ri a zvejai Mazaj Zurzu ezer ar 1 (ar s tas garumu līdz 30
m), k arī iesniedza Maz Zurzu ezera īpašnieku un lietot ju, kuriem uz līguma pamata nodotas
īpašuma lietošanas tiesības, rakstisku ar parakstiem apstiprin tu 2016.gada 23.maija vienošanos
par zvejas limitu sadali kopīpašum esošaj Mazaj Zurzu ezer .
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23.12.2014.
Ministru
kabineta noteikumu
Nr.796
„Noteikumi
par
r pniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas k rtību iekš jos de os” 7.9.2. apakšpunkts
nosaka, ka katram zvejniekam pašpat ri a zvejai konkr t denstilp var iedalīt un priv to de u
īpašnieku zvejas limitu sadal var noteikt tīklu garuma limitu, kas vienam zvejniekam p c skaita
nep rsniedz divus 15 metru garus tīklus, priv tajos de os.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un
r pniecisk s zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 87.punkts nosaka, ka
par r pniecisk s zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ar šo noteikumu 2. un 2.1 pielikumu,
emot v r iznom jamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojam s zivju sugas
un nozvejas apjomu. Savuk rt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka r pniecisk s zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekš jos de os vai
j ras piekrast , protokol noteikto maksu par gada nomu samaks līdz k rt j gada 30.j nijam
līgum vai protokol noteiktaj k rtīb . Maksu par r pniecisk s zvejas tiesību nomu iekš jos
de os un j ras piekrast iekas t pašvaldība, kuras administratīvaj teritorij atrodas j ras
piekraste vai denstilpe, kur paredz ts zvejot.
emot v r iepriekšmin to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirm s daļas 3.punktu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par denstilpju un r pniecisk s
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas k rtību” 32., 87.punktu, 23.12.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.796 „Noteikumi par r pniecisk s zvejas limitiem un to izmantošanas
k rtību iekš jos de os” 3.1., 7.1., 7.8., 7.9.2.apakšpunktu, 15.12.1998. LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu priv tajos de os” 10.punktu,
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Iedalīt V.M., p.k. XXX, dzīv. (adrese), zvejas limitu 2016.gadam pašpat ri a zvejai
Mazaj Zurzu ezer ar 1 (vienu) zivju murdu (s tas garums līdz 30 metriem).
2. Noteikt r pniecisk s zvejas tiesību nomas maksu 2016.gad EUR 9.96 (devi i euro un
96 centi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2016.gada 30.j lijam.
3. L mumu var p rs dz t viena m neša laik no t sp k st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas R zeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
6.§
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mum
(protokols Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt par sp ku zaud jušu Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des
l muma “Par maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.26, 27.§) 1.2.punktu.
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2. Papildin t Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra l muma “Par maksas
pakalpojumiem” (protokols Nr.26, 27.§) 1.3.16.punktu, izsakot sekojoš redakcij :
1.3.16. Maksa par materi lu lamin šanu:
1.3.16.1. vizītkaršu form – EUR 0.20 plus PVN,
1.3.16.2. A3 form t - EUR 1.20 plus PVN,
1.3.16.3. A4 form t - EUR 0.70 plus PVN,
1.3.16.4. A5 form t - EUR 0.40 plus PVN.
7. §
Par invent ra un pamatl dzekļu nomas maksu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta 1.daļas 14.punkta b)apakšpunktu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt invent ra un pamatlīdzekļu k “ belīte”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads nomas maksu 270.63 EUR plus PVN m nesī, saska ar 1.pielikumu.
8.§
Par nedz vojamo telpu Stacijas iel 45, Ludz nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL”
Zi o: A.Gendele
2016.gada 7.j nij SIA „NIKAL” iesniedza Ludzas novada pašvaldīb iesniegumu
(reģistr ts ar Nr.3.1.1.11.2/1262) ar l gumu piešķirt nomas maksas atlaidi vasaras m nešos
Ludzas M zikas pamatskol p c adreses Stacijas iel 45, Ludz .
Izv rt jot esošo situ ciju un saska ar 2009.gada 26.novembra Ludzas novada domes
”Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi” 7.punktu, likuma „Par
pašvaldīb m” 21.panta 14.punkta b)apakšpunktu, un emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas,
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „NIKAL” par nedzīvojam m telp m Stacijas iel
45, Ludz 50 % apm r un noteikt nomas maksu EUR 0,11 (nulle euro 11 centi) par vienu
kvadr tmetru un pievienot s v rtības nodoklis (21%) m nesī uz vasaras periodu no 2016.gada
17.j nija līdz 2016.gada 31.augustam.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot papildus vienošanos
par nedzīvojam s telpas nomas maksu.
3. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
9.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un siltuma zudumiem
ūdens cirkul cijai iekš jos t klos maksas apmaksu

Zi o: A.Gendele
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Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2016.gada 15.j nija sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/431 „Par brīvo dzīvokļu
apsaimniekošanas, īres maksas apsaimniekošanas daļas – projekts, kredītprocentu un siltuma
zudumu dens cirkul cijai iekš jos tīklos maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 15.06.2016. ar
Nr.3.1.1.8.1/431) ar l gumu segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2016.gada
maija m nesī apr ķin to summu EUR 103,93 apm r t.sk. EUR 98,17 par neizīr to dzīvokļu
apsaimniekošanas maksu, EUR 3,84 siltuma zudumi dens cirkul cijai iekš jos tīklos un
EUR 1,92 īres maksas apsaimniekošanas daļas (projekts, kredītprocentu maksa) apmaksu.
Pamatojoties uz 2006.gada 12.decembra MK noteikumu Nr.999 „K rtība, k d
dzīvojam s telpas īrnieks un izīr t js nor ķin s ar pakalpojumu sniedz ju par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25.punktu un izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas,
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut nor ķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas, siltuma zudumu dens
cirkul cijai iekš jos tīklos un īres maksas apsaimniekošanas daļas (projekts, kredītprocentu
maksa) apmaksu par 2016.gada maija m nesi EUR 103,93 (viens simts trīs euro 93 centi)
apm r .
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas,
siltuma zudumu dens cirkul cijai iekš jos tīklos un īres maksas apsaimniekošanas daļas
(projekts, kredītprocentu maksa) apmaksu par 2016.gada maija m nesi EUR 103,93 (viens simts
trīs euro 93 centi) apm r no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības
uztur šanai paredz tiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
10.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
Zi o: A.Gendele
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldīb sa emts 09.06.2016. un reģistr ts ar Nr.3.1.1.7.1/738, ar l gumu piešķirt
pašvaldības līdzfinans jumu “Viss s kas ar mīlestību” pas kuma organiz šanai EUR 150.00
apm r . Pas kums tiks organiz ts š.g. 7.j lij .
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pas kumam.
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
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kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot
likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas,
balsošan nepiedal s Jevgenija Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinans jumu
EUR 150.00 apm r “Viss s kas ar mīlestību” pas kuma organiz šanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laik p c pas kuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
r ķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saska ar piešķiršanas m rķi.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” iesniegumu,
kas pašvaldīb sa emts 17.06.2016. un reģistr ts ar Nr.3.1.1.11.2/1350, ar l gumu piešķirt
autobusu, sedzot transporta izmaksas pieredzes apmai as braucienam uz biedrības “ denszīmes”
m ju Kaldabru S lij 30 cilv kiem š.g. 7.j lij .
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles k rtības nolikuma
(turpm k tekst - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu novada teritorij un
pl notie rezult ti v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu
veicin šanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pas kumu realiz šanai piešķiram summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pas kumam.
Nolikuma 16¹.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinans jumu transporta izdevumu
segšanai vai transporta piešķiršanai var pretend t sabiedrisk organiz cija (reliģiska organiz cija,
pension ru biedrība, invalīdu biedrība, diab tiķu biedrība), kura īsteno sabiedriskas nozīmes
pas kumus, kuru rezult ti ir v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības
aktivit šu veicin šanu un attīstību. Sabiedrisk organiz cija transporta izdevumu segšanu vai
transporta piešķiršanu var prasīt ne biež k k divas reizes gad .
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s Jevgenija Kušča, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” autobusu, sedzot transporta izmaksas
EUR 80.00 apm r pieredzes apmai as braucienam uz biedrības “ denszīmes” m ju Kaldabru
S lij 30 cilv kiem.
2. Biedrībai “Līdzdalībai nav vecuma” 10 dienu laik p c pas kuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme,
r ķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saska ar piešķiršanas m rķi.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

11.§
Par pieteikuma izv rt šanu par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu
daudzdz vokļu m jai Stacijas iel 93, Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
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Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 16.mart sa ma dzīvojam s m jas Stacijas iel 93,
Ludz , Ludzas novad , biedrības “Kaija” reģistr cijas numurs 4000822554 pieteikumu
(pašvaldīb reģ. ar Nr.3.1.1.8.1/690) ar l gumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas
Stacijas iel 93, Ludz , Ludzas novad av rijas situ cijas nov ršanai jumta remontam. Ludzas
novada pašvaldība izv rt jot iesniegtos dokumentus 2015.gada 10.oktobrī l dza iesniegt
papildus apliecin juma karti. 2016.gada 16.j nij apliecin juma karte tika iesniegta.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošie noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.punkt noteikts, ka pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m ju
renov cijai, ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteiktaj k rtīb atzīts
par bīstamu cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas, tiek piešķirts š diem darbiem: 17.1. sertific ta speci lista
atzinuma par m jas vai t s daļas tehnisko st vokli sa emšanai 11.1.punkt min tajos gadījumos 50%, bet ne vair k k EUR 145,00; un 17.3. dzīvojam s m jas renov cijas darbiem - 50%, bet
ne vair k k EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpm k tekst - komisija) apsekoja dzīvojamo
m ju Stacijas iel 93, Ludz un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un
pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.19, 18.punkt noteiktie dokumenti.
Komisija izskatīja darbu t mi jumta rekonstrukcijas un seguma nomai as dzīvojamai
m jai Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads, ir par kop jo summu EUR 13632,20 ar PVN un
saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 17.3. punktu
komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu EUR 6000,00 apm r .
Komisija, izskatot Līguma Nr.1 izpildi, un fas des vienk ršot s renov cijas
apliecin juma karti Stacijas iel 93, Ludz , kas ir par kop jo summu EUR 150,00. Saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 17.1. punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50 %, apm r , tas ir EUR 72,50 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.1. un 17.3.
punktiem, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads jumta remontam
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 6000,00 (seši t kstoši euro un 00 centi)
apm r .
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Stacijas iel 93, Ludza, Ludzas novads sertific ta speci lista
atzinumu Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 72,50 (septi desmit divi euro un 50
centi) apm r .
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt biedrībai “Kaija” domes l mumu.
12.§
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Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Stacijas iel 49,
Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība sa ma 2016.gada 16.j nija dzīvojam s m jas Latgales iel
30, Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ.
17.06.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/589) ar l gumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Stacijas iel 49, auto piebraucam ceļa renov cijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinans jums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g j ju celi u un servit ta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Stacijas iel 49, Ludz
un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.gada 17.j nij komisijas s d izskatīja piebraucam ceļa ierīkošanas darbu t mi
Stacijas iel 49, Ludz par kop jo summu EUR 8004,10, saska ar 2011.gada 25.augusta
Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1. punktu iesaka piešķirt līdzfinans jumu
80 %, apm r , tas ir EUR 6403,28 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 16.1. punktu,
un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Stacijas iel 49, Ludz piebraucamo ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu 80 % apm r no darbu t mes EUR 6403,28 (seši
t kstoši četri simti trīs euro 28 centi).
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

13.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Blauma a iel 3,
Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
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Ludzas novada pašvaldība sa ma 2016.gada 16.j nija dzīvojam s m jas Blauma a iel
3, Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ.
17.06.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/590) ar l gumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Blauma a iel 3, auto transporta st vvietas ierīkošanai un piebraucam ceļa renov cijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinans jums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g j ju celi u un servit ta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinans jums automašīnu st vlaukumu ierīkošanai vai renov cijai tiek piešķirts –
50% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Skolas iel 30, Ludz
un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19, 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.gada 17.j nij komisijas s d izskatīja darbu t mi auto transporta st vvietas
ierīkošanai Blauma a iel 3, Ludz par kop jo summu EUR 11276,35 ar PVN un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinans jumu EUR 5000,00 apm r un izskatot piebraucam ceļa ierīkošanas
darbu t mi Blauma a iel 3, Ludz par kop jo summu EUR 19550,96, saska ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu iesaka piešķirt
līdzfinans jumu EUR 14000,00 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 16.1. un 16.2.
punktiem, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 3, Ludz automašīnu st vlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 5000,00 (pieci t kstoši euro un 00
centu) apm r .
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 3, Ludz piebraucam ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu 80% apm r no darbu t mes EUR 14000,00
(četrpadsmit t kstoši euro 00 centi) apm r .
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
14.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Blauma a iel 9,
Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
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Ludzas novada pašvaldība sa ma 2016.gada 20.j nija dzīvojam s m jas Blauma a iel
9, Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ.
21.06.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/594) ar l gumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Blauma a iel 9, auto transporta st vvietas ierīkošanai un piebraucam ceļa renov cijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinans jums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g j ju celi u un servit ta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00, bet 16.2.punkts
nosaka, ka līdzfinans jums automašīnu st vlaukumu ierīkošanai vai renov cijai tiek piešķirts –
50% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Blauma a iel 9, Ludz
un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.gada 21.j nij komisijas s d izskatīja darbu t mi auto transporta st vvietas
ierīkošanai Blauma a iel 9, Ludz par kop jo summu EUR 18640,15 ar PVN un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2. punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinans jumu EUR 5000,00 apm r un izskatot piebraucam ceļa ierīkošanas
darbu t mi Blauma a iel 9, Ludz par kop jo summu EUR 8113,58, saska ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19, 16.1.punktu iesaka piešķirt
līdzfinans jumu EUR 6490,86 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 16.1. un 16.2.
punktiem, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s Svetlana Rutkinena, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 9, Ludz automašīnu st vlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 5000,00 (pieci t kstoši euro un 00
centu) apm r .
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 9, Ludz piebraucam ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu 80% apm r no darbu t mes EUR 6490,86 (seši
t kstoši četri simti devi desmit euro 86 centi) apm r .
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
15.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai Blauma a iel 11,

Ludz , Ludzas novad
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Zi o: A.Gendele

Ludzas novada pašvaldība sa ma 2016.gada 20.j nija dzīvojam s m jas Blauma a iel
11, Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ.
21.06.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/596) ar l gumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Blauma a iel 11, auto transporta st vvietas ierīkošanai un piebraucam ceļa renov cijai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinans jums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g j ju celi u un servit ta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00, bet 16.2. punkts
nosaka, ka līdzfinans jums automašīnu st vlaukumu ierīkošanai vai renov cijai tiek piešķirts –
50% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 5000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m ju Blauma a iel 11,
Ludz un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms.
Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu
Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.gada 21.j nij komisijas s d izskatīja darbu t mi auto transporta st vvietas
ierīkošanai Blauma a iel 11, Ludz par kop jo summu EUR 11589,77 ar PVN un saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.2. punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinans jumu EUR 5000,00 apm r un izskatot piebraucam ceļa ierīkošanas
darbu t mi Blauma a iel 11, Ludz par kop jo summu EUR 27988,39, saska ar 2011.gada
25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1., punktu iesaka piešķirt
līdzfinans jumu EUR 14000,00 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 16.1. un 16.2.
punktiem, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s Lolita Greit ne, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 11, Ludz automašīnu st vlaukuma
ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 5000,00 (pieci t kstoši euro un 00
centu) apm r .
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 11, Ludz piebraucam ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 14000,00 (četrpadsmit t kstoši euro 00 centi)
apm r .
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
16.§
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Par pašvald bas l dzfinans juma
piešķiršanu daudzdz vokļu m j m
Blauma a iel 9 un Blauma a iel 13, Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība sa ma 2016.gada 20.j nija dzīvojam s m jas Blauma a iel
13, Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ.
21.06.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/593) ar l gumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz ,
Blauma a iel 13, daļai piebraucam ceļa renov cijai, ko izmanto trīs dzīvojam s m jas
Blauma a iel 9, Blauma a iel 11 un Blauma a iel 13, Ludz .
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 16.1.punkts nosaka, ka līdzfinans jums tiek piešķirts m jas
piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g j ju celi u un servit ta ceļu seguma renov cijai vai
atjaunošanai – 80% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai apsekoja dzīvojamo m jas Blauma a iel 9,
Blauma a iel 13 un Blauma a iel 11, Ludz un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija
ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības
2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
2016.gada 21.j nij komisijas s d izskatīja piebraucam ceļa (daļai) ierīkošanas darbu
t mi Blauma a iel 13, Blauma a iel 9 un Blauma a iel 11, Ludz par kop jo summu EUR
11430,24, (sadalot katrai no 3 m j m pa 3810,08 EUR apm r no kop j s t mes) saska ar
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 16.1.punktu komisija
iesaka piešķirt līdzfinans jumu 80% sekojoš m dzīvojamaj m m j m:
Blauma a iel 9, Ludz EUR 3048,06;
Blauma a iel 13, Ludz EUR 3048,06.
Saska ar saistošajiem noteikumiem 16.1.punkts kas nosaka, ka līdzfinans jums tiek
piešķirts m jas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu, g j ju celi u un servit ta ceļu seguma
renov cijai vai atjaunošanai – 80% no kop j m izmaks m, bet ne vair k k EUR 14000,00
Blauma a iel 11, Ludz jau ir piešķirts maksimal apjom .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 16.1. punktu,
un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s Svetlana Rutkinena, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamai m jai Blauma a iel 9, Ludz piebraucam ceļa Blauma a iel 13,
Ludz ierīkošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 3048,06 (trīs t kstoši
četrdesmit asto i euro un 06 centi) apm r .
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 13, Ludz piebraucam ceļa ierīkošanai
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 3048,06 (trīs t kstoši četrdesmit asto i euro
un 06 centi) apm r .
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
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5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
17.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai
Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novad
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldība sa ma 2016.gada 20.j nija dzīvojam s m jas Blauma a iel
23A, Ludz p rvaldnieka SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs
42403015020, juridisk adrese – Kr.Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ.
21.06.2016. ar Nr.3.1.1.8.1/595) ar l gumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Blauma a
iel 23A, Ludz , Ludzas novad av rijas situ cijas nov ršanai jumta remontam.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas
renov cijai, ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts
par bīstamu cilv ku dzīvībai vai veselībai, vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas – 50% apm r bet ne vair k k EUR 6000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpm k tekst - komisija) apsekoja dzīvojamo
m ju Blauma a iel 23A, Ludz un konstat ja, ka pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un
pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti Ludzas novada pašvaldības 2011.gada
25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punkt noteiktie dokumenti.
Komisija izskatīja darbu t mi jumta rekonstrukcijas un seguma nomai as dzīvojamai
m jai Blauma a iel 23A, Ludza, Ludzas novads, ir par kop jo summu EUR 12818,17 ar PVN
un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19 17.3.
punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu EUR 6000,00 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.3 punktu,
un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s Regīna Vorobjova, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojam s m jas Blauma a iel 23A, Ludza, Ludzas novads jumta remontam
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu EUR 6000,00 (seši t kstoši euro un 00 centi)
apm r .
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nos tīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
18.§
Par materi l s pal dz bas piešķiršanu

Zi o: A.Gendele
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1.
2016.gada 31.maij Ludzas novada Soci laj dienest tika sa emts personas ar
invalidit ti S.V., personas kods XXX, dzīv. (adrese), iesniegums, reģ.nr. 3.-8.1/1790, par
pabalsta piešķiršanu neparedz tos gadījumos, sakar ar to, ka ziemas laik m joklī tika boj ts
densvads, kuru nepieciešams salabot un j nomaina dens skaitīt ji. Iesniegumam tika
pievienots SIA “Ludzas apsaimniekot js” akts Nr.8 par 2016.gada maija m nesī izpildīto darbu
pie emšanu un 2016.gada 30.maija SIA “Ludzas apsaimniekot js” r ķins Nr. 71279 par kop jo
summu 53,24 EUR.
S.V. paskaidroja, ka vi a pati nesp j apmaks t ar densvada remontu un dens skaitīt ju
saistītos izdevumus, jo vi a ir persona ar invalidit ti un vi as ien kumi ir
66,82 EUR.
Veicot S.V. situ cijas izv rt šanu, tika konstat ts, ka S.V. ir persona ar III.grupas
invalidit ti, sa em invalidit tes pensiju 66,82 euro. Ar 05.04.2016. Ludzas novada Soci l
dienesta l mumu Nr.3-13.1/1946 S.V. tika piešķirts tr cīg s ģimenes statuss no 01.04.2016.
līdz 30.09.2016..
2016.gad ar Ludzas novada Soci lais dienesta 05.04.2016. l mumu Nr.3-13.1/1973 S.V.
tika piešķirts pabalsts neparedz tos gadījumos 30,00 euro un ar Ludzas novada Soci lais
dienesta 25.04.2016 l mumu Nr.3-13.1/2274 pabalsts krīzes situ cij 150,00 euro apm r .
Izv rt jot S.V. situ ciju un pamatojoties uz 27.11.2014. Saistošo noteikumu
Nr.
25 „Par soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ” 2.4.1.2.apakšpunktu un 2.4.3.punktu, un
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS
– nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt vienreiz ju pabalstu krīzes situ cij pamatvajadzību apmierin šanai personai
ar invalidit ti S.V., personas kods XXX, (adrese) 53,24 euro apm r , p rskaitot SIA “Ludzas
apsaimniekot js”.
Seguma avots: 10.702, 6323 – vienreiz jie pabalsti rk rtas situ cij nat r .
2.
2016.gada 16.j nij Ludzas novada pašvaldīb tika sa emts personas ar invalidit ti A.D.,
personas kods XXX, dzīv. (adrese), iesniegums, reģ. Nr. 3.1.1.11.2/1341, par pabalsta
piešķiršanu medikamentu ieg dei, sakar ar to, ka veselības st vokļa uzlabošanai ir
nepieciešama past vīg medikamentu lietošana. Iesniegumam tika pievienotas recepšu kopijas
un aptiekas čeki par kop jo summu 168,73 EUR.
Veicot A.D. dzīves apst kļu apsekošanu, tika noskaidrots, ka vi am tr kst naudas
līdzekļu medikamentu ieg dei, jo vi š ir persona ar invalidit ti un vi a ien kumi ir 69,49 EUR.
Veicot A.D. situ cijas izv rt šanu, tika konstat ts, ka A.D. ir persona ar III.grupas
invalidit ti, sa em invalidit tes pensiju 69,49 euro. Ar 01.02.2016. Ludzas novada Soci l
dienesta l mumu Nr.3-13.1/672 A.D. tika piešķirts tr cīg s ģimenes statuss no 01.02.2016. līdz
31.07.2016..
2016.gad A.D. ar Ludzas novada Soci lais dienesta 28.01.2016. l mumu Nr.3-13.1/633
tika piešķirts pabalsts neparedz tos gadījumos 30,00 euro, ar Ludzas novada Soci lais dienesta
28.01.2016. l mumu Nr.3-13.1/634 dzīvokļa pabalsts 115,00 euro, ar Ludzas novada Soci lais
dienesta 28.01.2016. l mumu Nr.3-13.1/635 pabalsts komun lo pakalpojumu apmaksai 15,00
euro, ar Ludzas novada Soci lais dienesta 17.05.2016. l mumu Nr.3-13.1/2634 pabalsts krīzes
situ cij 150,00 euro apm r .
Izv rt jot A.D. situ ciju un pamatojoties uz 27.11.2014. Saistošo noteikumu
Nr.
25 „Par soci l s palīdzības pabalstiem Ludzas novad ” 2.4.1.2.apakšpunktu un 2.4.3.punktu, un
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
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kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu,
atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt vienreiz ju pabalstu krīzes situ cij pamatvajadzību apmierin šanai personai
ar invalidit ti A.D., personas kods XXX, (adrese), 168,73 euro apm r , p rskaitot uz A.D.
kontu Nr. XXX.
Seguma avots: 10.702, 6254 – vienreiz jie pabalsti rk rtas situ cij naud .
19. §
Par groz jumiem Ludzas novada pašvald bas autoceļu programm 2016. gadam
Zi o: A.Gendele
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t grozījumus Ludzas novada domes 2016.gada 28.janv rī apstiprin taj Ludzas
novada pašvaldības autoceļu programm 2016.gadam saska ar 1.pielikumu.
20.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 5 ”Par groz jumiem
Ludzas novada domes 2016.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2016.gadam”” apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
21.j nija kopīg s s des atzinumus, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2016.gada 28.janv ra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2016.gadam””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai Ludzas novada domes
saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2016.gada 28.janv ra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”” triju dienu
laik rakstveid un elektronisk veid nos tīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības
ministrijai.
21. §
Par dz vokļa pašuma Nr.2, Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novad
p rdošanas cenas apstiprin šanu

Zi o: A.Gendele
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2015.gada 26.novembra Ludzas novada dome pie ma l mumu l mumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.2, Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols
Nr.15, 28.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.2, Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novad ar kadastra numuru
6801 900 1096 ir reģistr ts Ludzas pils tas zemesgr matas nodalījum Nr. 949-2.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta
p rdošanas cenu – EUR 1286,76 (viens t kstotis divi simti asto desmit seši euro un 76 centi)
apm r .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nija l mumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.2, Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu”, un emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr.2, Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novad , p rdošanas cenu
EUR 1286,76 (viens t kstotis divi simti asto desmit seši euro un 76 centi) apm r .
2. Atsavin t par labu Jurijam Litčenko, personas kods XXX, dzīvokli Nr.2, Latgales
iel 145, Ludz , Ludzas novad (kas sast v no divistabu dzīvokļa 41,97 kvm. platīb ,
kopīpašuma 4197/25818 dom jam s daļas no daudzdzīvokļu m jas, zemes un palīgceltnes) par
summu – EUR 1286,76 (viens t kstotis divi simti asto desmit seši euro un 76 centi) apm r ,
kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no l muma
pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u par
objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī l muma 2.punkta nosacījumus, šis l mums un 2015.gada 26.novembra
l mums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.2, Latgales iel 145, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai” (protokols Nr.15, 28.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
22. §
Par dz vokļa pašuma Nr.6, Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novad
p rdošanas cenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2015.gada 22.oktobrī Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.6, Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.14, 19.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.6, Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novad ir reģistr ts Ludzas
pils tas zemesgr matas nodalījum Nr. 897 – 6.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta
p rdošanas cenu – EUR 2279,67 (divi t kstoši divi simti septi desmit devi i euro un 67 centu)
apm r .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nija l mumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.6, Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu”, un emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
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attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr.6, Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novad , p rdošanas cenu
EUR 2279,67 (divi t kstoši divi simti septi desmit devi i euro un 67 centu) apm r .
2. Atsavin t par labu Sofijai Petrovai, personas kods XXX, dzīvokli Nr.6, Latgales iel
141, Ludz , Ludzas novad (kas sast v no divistabu dzīvokļa 50,5 kvm. platīb , kopīpašuma
505/3060 dom jam s daļas no b ves ar kadastra apzīm jumu 68010050056001;
68010050056002 un zemes ar kadastra apzīm jumu 68010060615) par summu – EUR 2279,67
(divi t kstoši divi simti septi desmit devi i euro un 67 centu) apm r , kuru personai ir j iemaks
pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas dienas vai
j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī l muma 2.punkta nosacījumus, šis l mums un 2015.gada 22.oktobra
l mums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales iel 141, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai” (protokols Nr.14, 19.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
23. §
Par dz vokļa pašuma Nr.5, Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novad
p rdošanas cenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2015.gada 11.septembra Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.5, Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.12,
13.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.5, Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novad ar kadastra
numuru 6801 900 1906 ir reģistr ts Ludzas pils tas zemesgr matas nodalījum Nr.628-5.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta
p rdošanas cenu – EUR 4360,46 (četri t kstoši trīs simti sešdesmit euro un 46 centi) apm r .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nija l mumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.5, Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu”, un emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr.5, Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novad , p rdošanas
cenu EUR 4360,46 (četri t kstoši trīs simti sešdesmit euro un 46 centi) apm r .
2. Atsavin t par labu Lidijai Kromskai, personas kods XXX, dzīvokli Nr.5, Blauma a
iel 23A, Ludz , Ludzas novad (kas sast v no divistabu dzīvokļa 46.00 kvm. platīb ,
kopīpašuma 4600/230115 dom jam s daļas no daudzdzīvokļu m jas un zemes) par summu –
EUR 4360,46 (četri t kstoši trīs simti sešdesmit euro un 46 centi) apm r , kuru personai ir
j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas
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dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav
ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī l muma 2.punkta nosacījumus, šis l mums un 2015.gada 11.septembra
l mums “Par dzīvokļa īpašuma Nr.5, Blauma a iel 23A, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai” (protokols Nr.12, 13.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
24. §
Par nekustam pašuma – apbūv tas zemes vien bas “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada dome 2016.gada 28.janv rī pie ma l mumu “Par nekustam īpašuma,
apb v ta zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6858 005 0042, “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.2, 17.§).
Nekustamais īpašums – “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ir
reģistr ts Isnaudas pagasts zemesgr matas nodalījum Nr. 100000551918 ar kadastra numuru
6858 005 0042, un sast v no zemes vienības 0,3003 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 005
0042.
Saska ar min to l mumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija
noteica objekta p rdošanas cenu – EUR 414,22 (četri simti četrpadsmit euro un 22 centu)
apm r .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nija l mumu „Par nekustam
īpašuma – apb v tas zemes vienības “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
p rdošanas cenas apstiprin šanu”, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma – apb v tas zemes vienības “Locmeri”, Kubulova,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6858 005 0042 (kas sast v no zemes
vienības 0,3003 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 005 0042), p rdošanas cenu
EUR 414,22 (četri simti četrpadsmit euro un 22 centu) apm r .
2. Atsavin t par labu I.S., personas kods XXX, nekustamo īpašumu – “Locmeri”,
Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kas sast v no zemes vienības 0,3003 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6858 005 0042 par summu – EUR 414,22 (četri simti četrpadsmit euro un
22 centu) apm r , kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu
laik no l muma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas
termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī l muma 2.punkta nosacījumus, šis l mums un 2016.gada 28.janv ra
l mums Par nekustam īpašuma, apb v ta zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6858 005
0042, “Locmeri”, Kubulova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai”
(protokols Nr.2, 17.§), tiks atcelti.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
25. §

Par nekustam
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pašuma – apbūv tas zemes
vien bas “An ss”, Testečkova, Rund nu
pagasts, Ludzas novads p rdošanas cenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele

Ludzas novada dome 2015.gada 26.novembrī pie ma l mumu “Par nekustam īpašuma,
apb v ta zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6892 006 0044, p c adreses “Anīss”,
Testečkova, Rund nu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.15, 26.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Nekustamais īpašums – “Anīss”, Testečkova, Rund nu pagasts, Ludzas novads ir
reģistr ts Rund nu pagasta zemesgr matas nodalījum Nr.100000551499 ar kadastra numuru
6892 006 0044, kas sast v no zemes vienības 2,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 006
0044.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta
p rdošanas cenu – EUR 1722,13 (viens t kstotis septi i simti divdesmit divi euro un 13 centu)
apm r .
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nija l mumu „Par nekustam
īpašuma – apb v tas zemes vienības “Anīss”, Testečkova, Rund nu pagasts, Ludzas novads
p rdošanas cenas apstiprin šanu”, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s
s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma – apb v tas zemes vienības “Anīss”, Testečkova,
Rund nu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6892 006 0044 (kas sast v no zemes
vienības 2,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 006 0044), p rdošanas cenu EUR 1722,13
(viens t kstotis septi i simti divdesmit divi euro un 13 centu) apm r .
2. Atsavin t par labu S.D., personas kods XXX, nekustamo īpašumu – “Anīss”,
Testečkova, Rund nu pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 6892 006 0044, kas sast v no
zemes vienības 2,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 006 0044, par summu – EUR
1722,13 (viens t kstotis septi i simti divdesmit divi euro un 13 centu) apm r , kuru personai ir
j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas
dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav
ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī l muma 2.punkta nosacījumus, šis l mums un 2015.gada 26.novembra
l mums “Par nekustam īpašuma, apb v ta zemes gabala ar kadastra apzīm jumu 6892 006
0044, p c adreses “Anīss”, Testečkova, Rund nu pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavin šanai” (protokols Nr.15, 26.§), tiks atcelti.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
26. §
Par nekustam pašuma - “Pasts”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2016.gada 31.mart Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustam
īpašuma, kas atrodas p c adreses “Pasts”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavin šanai” (protokols Nr.6, 20.§).
Nekustamais īpašums “Pasts”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68860070299, kas sast v no zemes vienības 0,05 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007
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0299, b ve ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0299 001 ir reģistr ts zemesgr mat uz Ludzas
novada pašvaldības v rda (Pildas pagasta zemesgr matas nodalījum Nr. 100000541065).
Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – EUR 1243,23 (viens t kstotis divi simti četrdesmit trīs euro un 23 centi) apm r .
2016.gada 13.j nij Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija pie ma
l mumu “Par nekustam īpašuma - “Pasts”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novad izsoles
noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu” un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavin šanas likuma 10.panta, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma “Pasts”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 6886 007 0299 (kas sast v no zemes vienības 0,05 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6886 007 0299 un b ves (dzīvojam m ja) ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0299
001) izsoles s kumcenu - EUR 1243,23 (viens t kstotis divi simti četrdesmit trīs euro un 23
centi) apm r un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
27. §
Par nekustam pašuma – “Pasakas”, c. ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads
otr s izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu, un s kumcenas
apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
2016.gada 31.mart Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustam
īpašuma – “Pasakas”, c. ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads pirm s izsoles rezult tu, protokola
un otr s izsoles noteikumu, un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.6, 21.§).
Nekustamais īpašums – “Pasakas”, c. ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads ir reģistr ts uz
Ludzas novada pašvaldības v rda, ukšu pagasta zemesgr matas nodalījum Nr.1000 0050
0162 ar kadastra numuru 6880 002 0094, un sast v no zemes vienības 0,4579 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6880 001 0599, un b ves ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0229 002, un
b ves ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0229 003.
2016.gada 11.maij tika rīkota nekustam īpašuma “Pasakas”, c. ukši, ukšu pagasts,
Ludzas novads, otr izsole. Izsolei nepieteic s neviens pretendents.
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 32.panta otr s daļas 1.punkts nosaka, ka
p c otr s nesekmīg s izsoles instit cija, kas organiz nekustam īpašuma atsavin šanu var rīkot
trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles s kumcenu ne vair k k par 60 procentiem no
nosacīt s cenas. Komisija, izv rt jot situ ciju, iesaka rīkot trešo izsoli ar aušupejošu soli un
samazin t izsoles s kumcenu par 60% (izsoles s kotn j s kumcena EUR 3405,33).
2016.gada 13.j nij Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija pie ma
l mumu “Par nekustam īpašuma – “Pasakas”, c. ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads otr s
izsoles rezult tu, protokola un treš s izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 10.panta, emot v r Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s
komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Apstiprin t 2016.gada 11.maija nekustam īpašuma “Pasakas”, c. ukši, ukšu
pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68800020094, kas sast v no zemes vienības 0,4579
ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0599, b ves ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0229
002, un b ves ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0229 003, otr s izsoles protokolu Nr.2, izsoles
rezult tus un atzīt izsoli par nesekmīgu.
2. Apstiprin t nekustam īpašuma “Pasakas”, c. ukši, ukšu pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68800020094, kas sast v no zemes vienības 0,4579 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6880 001 0599, b ves ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0229 002, un b ves ar
kadastra apzīm jumu 6880 001 0229 003, treš s izsoles s kumcenu - EUR 1362,13 (viens
tūkstotis tr s simti sešdesmit divi euro un 13 centu) un izsoles noteikumus, saska ar
pielikumu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28. §
Par dz vokļa pašuma Nr.7, Liep jas iel 22B, Ludz , Ludzas novad , nodošanu
atsavin šanai
Zi o: A.Gendele
Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma (turpm k-likums) 4.panta pirmaj daļ
paredz ts, ka atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav
nepieciešama atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai. Likuma
4.panta ceturt s daļas 5.punkt noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam
īpašuma atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt
dzīvojamo m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2016.gada 1.j nij Ludzas novada pašvaldīb tika reģistr ts dzīvokļa Nr.7, Liep jas iel
22B, Ludz , Ludzas novad īrnieces, D.B. atsavin šanas ierosin jums.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavin t atsavin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstit cija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nija l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Liep jas iel
22B, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, emot v r Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas,
Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada
21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr.7, Liep jas iel 22B, Ludz , Ludzas novad , atsavin šanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr.7, Liep jas iel 22B, Ludz , Ludzas novad ,
reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29. §
Par nekustam

pašuma, “Darbn ca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads, nodošanu
atsavin šanai
Zi o: A.Gendele
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2016.gada 12.aprīlī Ludzas novada pašvaldīb sa emts ierosin jums no A.B. par
nekustam īpašuma, zemes gabala (ar kadastra numuru 687800503690) un darbnīcas īpašuma
atsavin šanu. 2016.gada 26.aprīlī sa emts iesniegums no Nirzas pamatskolas direktores, kur ir
apliecin ts, ka nekustamais īpašums “Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads netiek izmantots
un turpm k neizmantots skolas vajadzīb m.
Nekustamais īpašums “Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru
68780050369, kas sast v no zemes gabala 0,0995 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 005
0369, dzīvojam ka ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0369 001 ir reģistr ts zemesgr mat uz
Ludzas novada pašvaldības v rda (Nirzas pagasta zemesgr matas nodalījum
Nr.100000423982).
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstit cija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nij l mumu „Par nekustam īpašuma, “Darbnīca”,
Nirzas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavin šanai”, un emot v r Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas
2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai nekustamo īpašumu “Darbnīca”, Nirzas pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68780050369, kas sast v no zemes gabala 0,0995 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6878 005 0369, un dzīvojam s kas ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0369 001.
2. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu, izstr d t izsoles noteikumus un iesniegt to apstiprin šanai
Ludzas novada dom .
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30. §
Par nekustam

pašuma, zemes gabala “Sv tavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavin šanai
Zi o: A.Gendele

2016.gada 25.aprīlī Ludzas novada pašvaldīb sa emts ierosin jums no Zilupes Kristus
Krusta Pacelšanas pareizticīgo draudzes priestera Andreja Semjonova par nekustam īpašuma,
zemes gabala (ar kadastra apzīm jumu 68460100107) 0,0544 ha platīb atsavin šanu.
Nekustamais īpašums, zemes gabals 0,0544 ha platīb “Sv tavots”, Briģu pagasts,
Ludzas novads ar kadastra numuru 6846 010 0107 ir reģistr ts zemesgr mat uz Ludzas novada
pašvaldības v rda (Briģu pagasta zemesgr matas nodalījum Nr. 100000459804).
Saska
ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstit cija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2016.gada 13.j nij l mumu „Par nekustam īpašuma, zemes gabala
“Sv tavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavin šanai”, un emot v r Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
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past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai nekustamo īpašumu, “Sv tavots”, Briģu pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 6846 010 0107, kas sast v no zemes gabala 0,0544 ha platīb .
2. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu, izstr d t izsoles noteikumus un iesniegt to apstiprin šanai
Ludzas novada dom .
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
31. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 6, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad
atsavin šanas procedūras izbeigšanu
Zi o: A.Gendele
2015.gada 28.maij Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par dzīvoļa Nr.6,
Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.7,
43.§).
2016.gada 28.aprīlī Ludzas novada pašvaldība sa ma īrnieka pilnvarot s personas
Edgara Kivr na iesniegumu par dzīvokļa atsavin šanas proced ras p rtraukšanu.
2016.gada 13.j nij Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija pie ma
l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ras izbeigšanu”, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des
atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.6, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra l mumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.6, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.17, 26.§)
un 2015.gada 28.maija l mumu “Par dzīvoļa Nr.6, Latgales iel 92A, Ludz , Ludzas novad
p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.7, 43.§).
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
32. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 14, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad
atsavin šanas procedūras izbeigšanu
Zi o: A.Gendele
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2015.gada 27.august Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par dzīvoļa
Nr.14, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols
Nr.11, 17.§).
Ludzas novada pašvaldība 2015.gada 2.septembrī izs tīja atsavin šanas ierosin t jamīrniekam J.V. atsavin šanas pazi ojumu Nr.3.1.1.8.2/1253 ierakstīt v stul .
Atsavin šanas pazi ojum pielikum bija izs tīts Ludzas novada pašvaldības 2015.gada
27.augusta l mums “Par dzīvoļa Nr.14, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad p rdošanas
cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.11, 17.§). L muma 2.punkt noteikts, ka personai četru
m nešu laik ir j iemaks pašvaldības budžet noteikt summa vai j iesniedz atbilde nor dot
samaksas termi u, kas nav ilg ks par pieciem gadiem.
Pašvaldīb nav ieskaitīta l mum nor dīt summa un nav iesniegta atbilde par samaksas
termi u. Izpildot augst k min t l muma 3.punktu, 2016.gada 13.j nij Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija pie ma l mumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.4,
Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas proced ras izbeigšanu”, emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa īpašuma Nr.14, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanas
proced ru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2015.gada 26.marta l mumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.14, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.4, 34.§)
un 2015.gada 27.augusta l mumu “Par dzīvoļa Nr.14, Skolas iel 27A, Ludz , Ludzas novad
p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.11, 17.§).
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
33. §
Par nekustam

pašuma – apbūv ta zemes gabala “Atraitn tes”, Andri, Nirzas pagasts,
Ludzas novads atsavin šanas procedūras izbeigšanu
Zi o: A.Gendele

2015.gada 26.febru rī Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par apb v ta zemes
gabala “Atraitnītes”, Andri, Nirzas pagasts, Ludzas novads (kadastra apzīm jums 6878 006
0133) nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.2, 73.§).
2015.gada 23.j lij Ludzas novada domes s d tika pie emts l mums “Par nekustam
īpašuma - apb v ta zemes gabala “Atraitnītes”, Andri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.10, 17.§). Pamatojoties uz augst k min to
Ludzas novada domes l muma tika nos tīts atsavin šanas pazi ojums valdam Zeilišam ar
l gumu četru m nešu laik p c pazi ojuma sa emšanas dienas sniegt atbildi, nor dot samaksas
termi u nor ķiniem par augst k min to nekustamo īpašumu.
Saska ar MK noteikumu Nr.109 “K rtība, k d atsavin ma valsts un pašvaldību manta”
16.punktu, kas nosaka, ja persona, kam ir pirmpirkuma tiesības, normatīvajos aktos noteiktaj
termi pirmpirkuma tiesības nav izmantojusi, sabiedrība vai attiecīg pašvaldības dome atceļ
l mumu par apb v ta zemesgabala atsavin šanu, ja tas ir bijis pie emts saska ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likumu.
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisija 2016.gada 13.j nij pie ma
l mumu “Par nekustam īpašuma – apb v ta zemes gabala “Atraitnītes”, Andri, Nirzas pagasts,
Ludzas novads atsavin šanas proced ras izbeigšanu”, un emot v r Ludzas novada domes
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finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas
2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izbeigt nekustam īpašuma – apb v ta zemes gabala “Atraitnītes”, Andri, Nirzas
pagasts, Ludzas novads atsavin šanas proced ru.
2. Atcelt Ludzas novada domes 2015.gada 26.febru rī l mumu „Par apb v ta zemes
gabala “Atraitnītes”, Andri, Nirzas pagasts, Ludzas novads (kadastra apzīm jums 6878 006
0133) nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr.2, 73.§) un 2015.gada 23.j lija l mumu “Par
nekustam īpašuma - apb v ta zemes gabala “Atraitnītes”, Andri, Nirzas pagasts, Ludzas novads
p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.10, 17.§).
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
34. §
Par kustam s mantas nodošanu atsavin šanai
Zi o: A.Gendele
2016.gada 18.maij Ludzas novada pašvaldība sa ma Istras pagasta p rvaldes
17.05.2016. v stuli Nr. 2.3/29 “Par pamatlīdzekļu sarakstu atsavin šanai”.
Sakar ar to, ka Ludzas novada Istras pagast ir transportlīdzekļi, kas nav lietojami vai
nav nepieciešami pagasta pamatfunkciju nodrošin šanai k rezult t tos b ti lietderīgi realiz t,
iepriekš nosakot mantas v rtību.
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4.panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai. Pamatojoties uz
augst k min to, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas
2016.gada 13.j nija l mumu „Par kustam s mantas nodošanu atsavin šanai”, Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības pat vīg s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas
2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ierosin t kustam s mantas:
1.1. Traktora T -40 M, reģistr cijas Nr. T14543LS, atsavin šanas proced ru.
1.2. Traktora T-150 K, reģistr cijas Nr. T609LA, atsavin šanas proced ru.
1.3. Traktora MZT - 50L, reģistr cijas Nr. T6683LD, atsavin šanas proced ru.
1.4. Traktora piekabes 4 785A reģistr cijas Nr. P4191LK, atsavin šanas proced ru.
1.5. Autobuss pasažieru MERCEDES BENZ 711 reģistr cija Nr.GM9907, atsavin šanas
proced ru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisijai veikt kustam s
mantas p rdošanas cenas noteikšanu.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
35. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2016.gada 25.febru ra s des l muma
”Par nekustam pašuma - “Svec tes”, Istras pagasts, Ludzas novads, ar
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kadastra numuru 68600080098, p rdošanas
cenas apstiprin šanu”
(protokols Nr.3, 10.§) 2.punkt
Zi o: A.Gendele
2016.gada 15.j nij Ludzas novada pašvaldība sa ma V.P. pilnvarot s personas A.B.
iesniegumu (pašvaldība reģistr ts ar Nr. 3.1.1.11.2/1323) ar l gumu pagarin t nekustam
īpašuma “Svecītes”, Istras pagast , Ludzas novad izpirkšanas termi u par 4 m nešiem.
2016.gada 25.febru rī Ludzas novada dome pie ma l mumu “Par nekustam īpašuma “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68600080098, p rdošanas cenas
apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§).
Saska ar min to l muma 2.punktu samaksas termi š par augst k min to objektu bija
noteikts 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas dienas, un emot v r Ludzas novada
domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas
2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2016.gada 25.febru ra s des l muma ”Par nekustam
īpašuma - “Svecītes”, Istras pagasts, Ludzas novads, ar kadastra numuru 68600080098,
p rdošanas cenas apstiprin šanu” (protokols Nr.3, 10.§) 2.punktu un izteikt to š d redakcij :
“2. Atsavin t par labu V.P., personas kods XXX, zemes vienību 3,98 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6860 008 0033; zemes vienību 4,1 platīb ar kadastra apzīm jumu 6860
0080255; zemes vienību 5,38 ha platīb (t.sk. mežs) ar kadastra apzīm jumu 6860 0090249;
zemes vienību 3,76 ha platīb (t.sk. mežs) ar kadastra apzīm jumu 6860 0090250 p c adreses
“Svecītes”, Istras pagast , Ludzas novad (ar kadastra numuru 68600080098), Ludzas novad
par summu – EUR 14967,97 (četrpadsmit t kstoši devi i simti sešdesmit septi i euro un 97
centi) apm r , kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont līdz 2016.gada
30.oktobrim.”
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo l mumu var p rs dz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam
(Atbrīvošanas alej 88, R zekne, LV-4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
36.§
Par Ludzas novada Dz vojamo m ju privatiz cijas komisijas sast va apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada dome ir izskatījusi Ilonas Rimšas 2016.gada 30.maija iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldīb sa emts 30.05.2016., reģistr ts ar reģistr cijas numuru
3.1.1.11.2/1196) ar l gumu atbrīvot no Ludzas novada Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisijas
sekret res pien kumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
24.punktu, Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”
60.panta otro daļu, emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kult ras
jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot:
PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisiju š d sast v :
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Komisijas priekšsēdētājs:
Sergejs Jakovļevs - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Lolita Greit ne - domes deput te
Komisijas locek i:
Krist ne Nikolajeva - juridisk s nodaļas vadīt ja
Ilona Rimša - attīstības un nekustam īpašuma nodaļas projektu vadīt ja
Komisijas locekle-sekretāre:
Aina Poik ne - attīstības un nekustam īpašuma nodaļas nekustam īpašuma
ekonomiste
2. L mums st jas sp k ar 2016.gada 1.septembri.
3. Ar šī l muma sp k st šanos sp ku zaud :
3.1. Ludzas novada domes 2012.gada 26.j lija s des l muma „Par Ludzas novada
Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisijas sast va apstiprin šanu” (protokols Nr.20, 34.§)
1.punkts;
3.2. Ludzas novada domes 2012.gada 22.novembra s des l mums „Par izmai m Ludzas
novada Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisijas sast v ” (protokols Nr.29, 42.§);
3.3. Ludzas novada domes 2015.gada 24.septembra s des l mums „Par izmai m Ludzas
novada Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisijas sast v ” (protokols Nr.13, 21.§);
3.4. Ludzas novada domes 2016.gada 26.maija s des l mums „Par izmai m Ludzas
novada Dzīvojamo m ju privatiz cijas komisijas sast v ” (protokols Nr.9, 23.§).
37.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
„Par groz jumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.febru ra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvald bas nolikums””
apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
1.punktu un 24.pantu, un emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas
novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2014.gada 27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I. Vondai triju dienu laik p c saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.6 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada
27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”” rakstisk un
elektronisk veid nos tīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.6 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas
novada pašvaldības nolikums”” saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 24.panta trešo daļas
prasīb m public t Ludzas novada pašvaldības m jas lap www.ludza.lv un nodrošin t saistošo
noteikumu pieejamību Ludzas novada pašvaldības k .
4. Uzdot pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu Nr.6 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.febru ra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas
novada pašvaldības nolikums”” pieejamību pagastu p rvalžu k s.
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5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
38.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr.7 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par pal dz bu dz vokļa jaut jumu risin šan ””
apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
9.punktu, 43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ” 21¹.panta
otro daļu, 21².panta otro daļu un emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas
novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem Ludzas
novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa
jaut jumu risin šan ”” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai triju dienu laik p c saistošo noteikumu
parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ”” rakstisk
un elektronisk veid nos tīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.7 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ”” saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 24.panta trešo
daļas prasīb m public t Ludzas novada pašvaldības m jas lap www.ludza.lv un nodrošin t
saistošo noteikumu pieejamību Ludzas novada pašvaldības k .
4. Uzdot pagastu p rvalžu vadīt jiem nodrošin t saistošo noteikumu Nr.7 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par
palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ”” pieejamību pagastu p rvalžu k s.
5. Atcelt Ludzas novada domes 2015.gada 23.j lija l mumu “Par noteikumu “Par
Ludzas novada jauno speci listu atbalstu dzīvokļu jaut jumu risin šan ” apstiprin šanu
(protokols Nr. 10, 25.§).
6. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
39.§
Par l guma nosl gšanu ar sabiedr bu ar ierobežotu atbild bu
„LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” par ūdensapg des un kanaliz cijas
pakalpojumu nodrošin šanu Ludzas pils tas administrat vaj teritorij
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 7.panta, 14.panta pirm s
daļas 1.punkta un 15.panta pirm s daļas 1.punkta, iev rojot Valsts p rvaldes iek rtas likuma
88.pantu, un emot v r Ludzas novada finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
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(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Nosl gt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” (reģistr cijas Nr.42403015020) par densapg des un kanaliz cijas
pakalpojumu nodrošin šanu Ludzas pils tas administratīvaj teritorij saska ar pielikumu.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšs d t ju nosl gt l muma 1.punkt min to
līgumu.
3. Atzīt par sp k neesošu 2008.gada 17.aprīļa Līgums par densapg des un kanaliz cijas
pakalpojumu sniegšanu un 2012.gada 18.j nija Deleģ šanas līgumu Nr.P-175/2012.
40.§
Par SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” vid ja termi a darb bas strat ģiju
2016.-2018.gadam
Zi o: A.Gendele
Atbilstoši Publiskas personas kapit la daļu un kapit lsabiedrību p rvaldības likuma
57.pantam kapit lsabiedrība un publiski priv t kapit lsabiedrība izstr d vid ja termi a
darbības strat ģiju.
Kapit lsabiedrības izstr d to vid ja termi a darbības strat ģiju apstiprina
kapit lsabiedrības padome vai dalībnieku (akcion ru) sapulce (ja padome nav izveidota).
Vid ja termi a darbības strat ģij tiek ietverta vismaz š da inform cija:
1) visp rīga inform cija par kapit lsabiedrību [kapit lsabiedrības firma, pamatkapit la lielums,
dalībnieku (akcion ru) sast vs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, veikt s iemaksas
valsts vai pašvaldības budžet , inform cija par sa emto valsts vai pašvaldības budžeta
finans jumu, inform cija par īpašuma strukt ru (tai skait līdzdalība cit s sabiedrīb s),
kapit lsabiedrības darbības veids, v sture, vadības modelis];
2) inform cija par biznesa modeli, tai skait kapit lsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;
3) kapit lsabiedrības stipro un v jo pušu analīze;
4) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;
5) kapit lsabiedrības visp r jie strat ģiskie m rķi;
6) nefinanšu m rķi (ja attiecin ms);
7) kapit lsabiedrības finanšu m rķi, k arī t s darbības efektivit ti raksturojošie rezultatīvie
r dīt ji;
8) peļ as vai zaud jumu apr ķins, bilance un naudas pl smas pl ns;
9) risku analīze.
Vadoties no augst kmin t , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu Publiskas personas kapit la daļu un kapit lsabiedrību p rvaldības likuma 57.
pantu, un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Kapit la daļu tur t ja p rst vim dalībnieku sapulc balsot par SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS“ (vienot s reģistr cijas Nr.42403015020) vid ja termi a darbības
strat ģijas 2016.-2018. gadam (pielikum ) apstiprin šanu.
2. Par l muma izpildi atbild pašvaldības kapit la daļu tur t ja p rst vis SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS“, Ludzas novada pašvaldības domes priekšs d t ja Alīna Gendele.
3. L mums st jas sp k ar t pie emšanas dienu.
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41.§
Par SIA “Ludzas medic nas centrs” vid ja termi a darb bas strat ģiju 2016.-2021.gadam
Zi o: A.Gendele
Atbilstoši Publiskas personas kapit la daļu un kapit lsabiedrību p rvaldības likuma
57.pantam kapit lsabiedrība un publiski priv t kapit lsabiedrība izstr d vid ja termi a
darbības strat ģiju.
Kapit lsabiedrības izstr d to vid ja termi a darbības strat ģiju apstiprina
kapit lsabiedrības padome vai dalībnieku (akcion ru) sapulce (ja padome nav izveidota).
Vid ja termi a darbības strat ģij tiek ietverta vismaz š da inform cija:
1) visp rīga inform cija par kapit lsabiedrību [kapit lsabiedrības firma, pamatkapit la lielums,
dalībnieku (akcion ru) sast vs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, veikt s iemaksas
valsts vai pašvaldības budžet , inform cija par sa emto valsts vai pašvaldības budžeta
finans jumu, inform cija par īpašuma strukt ru (tai skait līdzdalība cit s sabiedrīb s),
kapit lsabiedrības darbības veids, v sture, vadības modelis];
2) inform cija par biznesa modeli, tai skait kapit lsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;
3) kapit lsabiedrības stipro un v jo pušu analīze;
4) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;
5) kapit lsabiedrības visp r jie strat ģiskie m rķi;
6) nefinanšu m rķi (ja attiecin ms);
7) kapit lsabiedrības finanšu m rķi, k arī t s darbības efektivit ti raksturojošie rezultatīvie
r dīt ji;
8) peļ as vai zaud jumu apr ķins, bilance un naudas pl smas pl ns;
9) risku analīze.
Vadoties no augst kmin t , pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s
daļas 27. punktu, Publiskas personas kapit la daļu un kapit lsabiedrību p rvaldības likuma
57.pantu, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Kapit la daļu tur t ja p rst vim dalībnieku sapulc balsot par SIA „Ludzas medicīnas
centrs“ (vienot s reģistr cijas Nr.40003258973) vid ja termi a darbības strat ģijas 2016.-2021.
gadam (pielikum ) apstiprin šanu.
2. Par l muma izpildi atbild pašvaldības kapit la daļu tur t ja p rst vis SIA „Ludzas
medicīnas centrs“, Ludzas novada pašvaldības domes priekšs d t ja Alīna Gendele.
3. L mums st jas sp k ar t pie emšanas dienu.
42.§
Par Ludzas novada pašvald bas 2015.gada publisk p rskata apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem p rskatiem”,
likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 2.punktu un 72.pantu, emot v r Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas, un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu un atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,

Svetlana Rjutkinena, Regīna
novada dome NOLEMJ:

Vorobjova);
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PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas

1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības 2015.gada publisko p rskatu saska
pielikumu.

ar

2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. iesniegt Ludzas novada pašvaldības 2015.gada publisko p rskatu Vides aizsardzības
un reģion l s attīstības ministrijai public šanai t s m jaslap internet ;
2.2. nodot Ludzas novada pašvaldības 2015.gada publisk p rskata pilnu tekstu vis m
Ludzas novada pašvaldības bibliot k m;
2.3. public t Ludzas novada pašvaldības 2015.gada publisko p rskatu Ludzas novada
pašvaldības m jaslap internet www.ludza.lv.
3. L muma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam.
43.§
Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz Baltkrievijas Republikas Glubokoje rajona izpildkomitejas 2016.gada
7.j nija v stuli Nr.01-21/382 (Ludzas novada pašvaldīb sa emta 08.06.2016., reģistr ta ar
reģistr cijas numuru 3.1.1.8.1/565) ar uzaicin jumu 2016.gada 22.-23.j lij piedalīties Glubokoje
rajona sv tkos, iev rojot Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus Nr.969 „K rtība, k d
atlīdzin mi ar komand jumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības
un kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 12 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; pildot likuma „Par
interešu konflikta nov ršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darb ” normas, balsošan
nepiedal s Alīna Gendele, Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšs d t ju Al nu Gendeli komand jum
Baltkrievijas Republikas Glubokoje pils tu no 2016.gada 22.j lija līdz 23.j lijam.

uz

2. Komand juma izdevumi (ceļa (transporta) izdevumi, 30 % no dienas naudas
(kompens cijas par papildu izdevumiem) normas) tiks segti no Ludzas novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
44.§
Par Ludzas novada pašvald bas konkursa „Ludzas novada himna”
nolikuma apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Lai veicin tu lok lpatriotismu, Ludzas novada vienotību un atpazīstamību, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības konkursa „Ludzas novada himna” nolikumu
saska ar pielikumu.
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2. Apstiprin t balvu fondu - EUR 1000,00.
45.§
Par konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2016” nolikuma apstiprin šanu
Zi o: A.Gendele
Lai apzin tu un godin tu Ludzas novada uz m jus un amatniekus, kas aktīvi un
godpr tīgi darbojas sav nozar , sekm jot uz m jdarbības vides attīstību novad , k arī
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 10.punktu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas, Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kult ras jaut jumu past vīg s komitejas 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti
balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne,
Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t konkursa „Ludzas novada uz m ju gada balva 2016” nolikumu saska
ar pielikumu.
2. Apstiprin t konkursa v rt šanas komisiju š d sast v :
Komisijas priekšs d t ja:
Alīna Gendele, Ludzas novada domes priekšs d t ja;
Komisijas locekli:
Ilona Igovena, Attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja;
Valdis Mitenbergs, Latgales uz m jdarbības centra komercdarbības konsultants;
J nis Romanc ns, Ludzas novada domes Uz m ju Konsultatīv s padomes
priekšs d t js:
Jevgenija Kušča, Ludzas novada domes deput te.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
Tiek skatīti domes s des papildus darba k rtības jaut jumi.

46.§
Par konkursa “Esi uz m js Ludzas novad 2016” izsludin šanu
Zi o: A.Meikš ns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, k arī emot
v r Ludzas novada domes finanšu past vīgas komitejas, Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas un Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kult ras jaut jumu
past vīg s komitejas, 2016.gada 21.j nija kopīg s s des atzinumu, atkl ti balsojot: PAR – 13
(Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis
Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t konkursa “Esi uz m js Ludzas novad 2016” nolikumu saska
ar
pielikumu.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību vadīt jai divu ned ļu laik ievietot inform ciju par
konkursu pašvaldības m jas lap www.ludza.lv un public t pašvaldības informatīvaj izdevum
„Ludzas Novada V stis”.
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47.§
Par nedz vojamo telpu nomu
Zi o: A.Gendele
Ludzas novada pašvaldīb
tika sa emts SIA “Baltic Finanz-Invest” (reģ.
Nr. 40003544459) 2016.gada 7.j nija iesniegums (Ludzas novada pašvaldīb reģistr ts
2016.gada 15.j nij ar reģ.Nr.3.1.1.8.1/581), kur sabiedrība pied v Ludzas novada pašvaldībai
iesp ju nom t pirts telpas Stacijas iel 44, Ludz , ar kop jo platību 79,50 kv.m..
Atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna
Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nosl gt nomas līgumu ar SIA “Baltic Finanz-Invest” (reģ.Nr. 40003544459) par pirts
telpu nomu 79,50 kv.m. platīb Stacijas iel 44, Ludz , ( kas kadastra apzīm jums 6801 006
0227 001).
2. Noteikt nomas maksu par telpu nomu EUR 3,00 (trīs euro 00 centi) par 1 m2 plus PVN
m nesī.
3. Noteikt nomas līguma termi u no 2016.gada 8.j lija līdz 2016.gada 8.oktobrim.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai sagatavot nedzīvojam s telpas
nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
48. §
Par pirts pakalpojumu maksu
Zi o: A.Gendele
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
atkl ti balsojot: PAR – 13 (Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Noteikt maksu pirts pakalpojumiem pirts telp s Stacijas iel 44, Ludz :
1) pirts pakalpojums “duša” vienai personai par vienu apmekl jumu - 3.50 EUR, t.sk.
PVN 0.61 EUR, saska ar 1.pielikumu,
2) pirts pakalpojums “duša un sauna” vienai personai par vienu apmekl jumu - 5.50 EUR,
t.sk. PVN 0.95 EUR, saska ar 2.pielikumu.
S des darba k rtības jaut jumi izskatīti.
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. I.Kamzole sniedz p rskatu par iepriekš jo
domes s žu (26.05.2016., protokols Nr.9; 21.06.2016. protokols Nr.10), l mumu izpildi.
S di sl dz plkst. 14.30.
Veikts domes s des audioieraksts.
S des vadīt ja
Domes s des protokols parakstīts 2016.gada 30.j nij .
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 30.j nija s des
protokola Nr.11, 7.§

Invent ra un pamatlīdzekļu nomas maksas apr ķins
k – “ belīte”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Summa (EUR) m nesī

Izdevumu postenis
1. Gultas veļa un gultas piederumi

36.66

2. tri nolietojamais invent rs

109.68

3. Pamatlīdzekļi

124.29

Pavisam

Ludzas novada domes priekšs d t ja

270.63

A.Gendele
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1. pielikums
2016.gada 30.j nija
Ludzas novada domes s des
protokola Nr.11, 9.§
Saraksts
Ludzas pils tas brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apr ķins
par 2016.gada maija m nesi
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adrese

T lavijas iel 54 dz.2
Stacijas iel 22 dz.1
Latgales iel 143 dz.3
Rai a iel 59 dz. 8
Rai a iel 59 dz.1
Liep jas iel 19 dz.4
Latgales iel 51 dz.41
Stacijas iel 66 dz.6
Latgales iel 240 dz.5
Rai a iel 62a dz.7
Kop :

Plat ba
m2

Istabu
skaits

Apr ķin ts
EUR

Br vs
no - l dz

35.45
39.58
17.46
40.16
39.69
20.88
34.40
27.37
39.73
36.00

2
1
1
2
2
1
1
1
2
1

14.48
15.99
7.43
18.36
18.15
1.87
1.14
11.67
1.39
7.69
98.17

03.03.2015.
25.02.2016.
02.03.2016.
25.02.2016.
08.01.2016.
02.03.2016.-06.05.2016.
16.03.2016.-03.05.2016.
29.03.2016.
04.04.2016.-03.05.2016.
27.04.2016.-13.05.2016.

Ludzas pils tas brīvo dzīvokļu siltuma zudumiem dens cirkul cijai iekš jos tīklos
par 2016.gada maija m nesi
Nr.
p.k.

1.
2.

Adrese

Latgales iel 51 dz.41
Rai a iel 62a dz.7
Kop :

Apr ķin ts EUR

0.57
3.27
3.84

Br vs
no - l dz

16.03.2016.-03.05.2016.
27.04.2016.-13.05.2016.

Ludzas pils tas brīvo dzīvokļu īres maksas apsaimniekošanas daļas – projekts,
kredītprocenti par 2016.gada maija m nesi
Nr.
p.k.

1.

Adrese

Latgales iel 51 dz.41
Kop :

Nekustam īpašuma ekonomists

Apr ķin ts
EUR

1.92
1.92

Br vs
no-l dz

16.03.2016.-03.05.2016.

A.Poik ne
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1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 30.j nija s des
protokola Nr.11, 19.§

R d t ju nosaukumi
1
I IE MUMI - kop
M rķdot cijas autoceļu
uztur šanai atlikums uz
01.01.2016.
Valsts budžeta transferti
Pašvald bu sa emtie
transferti no valsts budžeta
Pašvaldību sa emtie valsts
budžeta transferti noteiktam
m rķim
M rķdot cija autoceļu
uztur šanai

Budžeta
kategoriju
kodi
2

18.0.0.0.
18.6.0.0.

Apstiprin ts
2016.
gadam
EUR
3
571557
37169

Izmai as
EUR
4

Groz tais
budžets
2016. gadam
EUR
5
571557
37169

534388
534388

534388
534388

534388

534388

534388

534388

II IZDEVUMI - kop
571557
Izdevumi atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m

571557

04.51001-S AutotransportsLudza
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51002-S AutotransportsBriģi
Atlīdzība
Atalgojums
Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51003-S AutotransportsCirma
Atlīdzība

328644

265556

2000
2200
5000
5200

265556
265556
63088
63088
20651

245096
245096
20460
20460
28879

1000
1100
1200

742
600
142

742
600
142

2000
2200
2300

19909
18709
1200

19909
18709
1200

18.6.2.0.

18.6.2.7.

5000
5200

1000

-20460
-42628
-42628

8228
8228
22828

8228
8228
34795

742

742
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Atalgojums
Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51004-S AutotransportsIsnauda
Atlīdzība
Atalgojums
Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51005-S AutotransportsIstra
Atlīdzība
Atalgojums
Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51006-S AutotransportsNirza
Atlīdzība
Atalgojums

2
1100
1200

3
600
142

600
142

2000
2200
2300

22086
20507
1579

22086
20507
1579

5000
5200

4

11967
11967

5

22718

11967
11967
29664

1000
1100
1200

866
700
166

866
700
166

2000
2200
2300

21852
21187
665

21852
21187
665

5000
5200

6946
6946
44220

6946
6946
55180

1000
1100
1200

8234
6392
1842

8234
6392
1842

2000
2200
2300

35986
32106
3880

33986
30106
3880

5000
5200

1000
1100

-2000

12960
12960
25030

12960
12960
30196

957
774

957
774
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Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51007-S Autotransportsukši
Atlīdzība
Atalgojums
Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51008-S AutotransportsPilda
Atlīdzība
Atalgojums
Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51009-S AutotransportsPure i
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi

2
1200

3
183

183

2000
2200
2300

24073
22873
1200

23503
22303
1200

5000
5200

4

-570

5736
5736

5

26766

5736
5736
30542

1000
1100
1200

1322
1069
253

1322
1069
253

2000
2200
2300

25444
21544
3900

25444
21544
3900

5000
5200

3776
3776
37782

3776
3776
43106

1000
1100
1200

4697
3800
897

4697
3800
897

2000
2200
2300

33085
25985
7100

33085
25985
7100

5000
5200

2000
2200

5324
5324
20971

5324
5324
28316

20971
18505

20971
18505
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Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi
04.51010-S AutotransportsRund ni
Atlīdzība
Atalgojums
Darba dev ja valsts
soci l s apdrošin šanas
oblig t s iemaksas, pabalsti un
kompens cijas
Preces un pakalpojumi
Pakalpojumi
Kr jumi, materi li,
energoresursi, preces, biroja
preces un invent rs, kurus
neuzskaita kod 5000
Pamatkapit la veidošana
Pamatlīdzekļi

2
2300

3

4

2466

5000
5200

5
2466

7345
7345
21947

7345
7345
25323

1000
1100
1200

347
280
67

347
280
67

2000
2200
2300

21600
20621
979

-400

21200
20221
979

3776
3776

3776
3776

5000
5200

1.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 30.j nija s des
protokola Nr.11, 48.§

Pirts pakalpojuma (duša) maksas apr ķins
laika period no 08.07.2016. līdz 08.10.2016. ar darba laiku piektdien s un
sestdien s no plkst. 12.00 līdz 19.00.

Izdevumu poste u atšifr jums
1. Telpu noma
(3.00 EUR * 61.5m²) : 2 * 3 m neši= 276.75 EUR
2. Darba samaksa
(370 EUR *12.5%) *3 m neši= 46.25EUR *3m neši= 138.75 EUR

Darba dev ja VSAOI 32.73 EUR

51

3. Saimniecības preces
65 EUR
4. dens un kanaliz cija
28 apmekl jumi * 60%(noslogotība)*26 reizes* 0.1m³* 2.56 EUR= 130.46 EUR
5. Elektroenerģija dens uzsildīšanai
3640 kwh * 0.17 EUR=618.80
Kopsumm 1262.49 EUR
Viena apmekl juma maksa – 1262.49 EUR : 437 apmekl jumi= 2.89 EUR
Viena apmekl juma maksa ar PVN – 3.50 EUR
Viena apmekl juma laiks 30 min tes.

Ludzas novada domes priekšs d t ja
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2.pielikums
Ludzas novada domes
2016.gada 30.j nija s des
protokola Nr.11, 48.§

Pirts pakalpojuma (sauna un duša) maksas apr ķins
laika period no 08.07.2016. līdz 08.10.2016. ar darba laiku piektdien s un
sestdien s no plkst. 12.00 līdz 19.00.

Izdevumu poste u atšifr jums
1.Telpu noma
(3.00 EUR * 61.5m²) : 2 +(3.00 EUR * 18m²) 3 m neši = 438.75 EUR
2. Darba samaksa
(370 EUR *17.5%) *3 m neši= 64.75EUR *3m neši= 194.25 EUR
Darba dev ja VSAOI 45.82 EUR

3. Saimniecības preces

52

51 EUR
4. dens un kanaliz cija
14 apmekl jumi * 75% (noslogotība)*26 reizes* 0.07m³* 2.56 EUR= 48.92 EUR
5. Elektroenerģija dens uzsildīšanai
910 kwh * 0.17 EUR= 154.70
6. Elektroenerģija saunai
1820 kwh * 0.17 EUR= 309.40
Kopsumm 1242.84 EUR
Viena apmekl juma maksa – 1242.84 EUR : 273 apmekl jumi= 4.55EUR
Viena apmekl juma maksa ar PVN – 5.50 EUR
Viena apmekl juma laiks 60 min tes.

Ludzas novada domes priekšs d t ja
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