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

LUDZAS NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 26.augustā

Protokols Nr. 7

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.00
Sēdi vada – novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka (sēdē piedalās no plkst. 14.03), Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Renāte Mikaskina, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns
(sēde piedalās līdz plkst. 15.00), Ināra Silicka, Toms Vorkalis
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, datortīkla administrators; Iveta
Gajevska, Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja; Aina Poikāne, nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas speciāliste; Līga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
Sēdes vadītājs E.Mekšs iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 57 jautājumi.
Sēdes vadītājs E.Mekšs ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 15 jautājumiem:
1. Par pašvaldības iestādes “Ludzas Tautas nams” nosaukuma maiņu.
2. Par pašvaldības iestādes “Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
reorganizāciju.
3. Par Guntas Stoleres atbrīvošanu no ieņemamā amata.
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4. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. __ “Par ēdināšanas izmaksu segšanu
izglītojamiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
5. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
7. Par kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5902LB
pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu un Kārsavas novada pašvaldības 2021.gada 30.jūnija
domes sēdes lēmuma N.7 (protokols Nr.11) atcelšanu.
8. Par kustamās mantas – lietotas traktora piekabes MMZ-771B, valsts reģistrācijas
numurs P7406LT pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
9. Par kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC
utilizācijas vajadzībām pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma – “Mežsili”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma – “Auzāni”, Goliševas pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma – “Mazkļavas”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma – “Lesoks”, Goliševas pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
14. Par nekustamā īpašuma – “Priežusils”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par Ludzas novada pašvaldības domes deputāta T.Vorkaļa deputāta pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes papildus darba kārtību. Domes sēdes darba kārtība papildināta ar
58.-72.punktu.
Darba kārtība:
1. Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
3. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei.
4. Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam.
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
6. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Sila ielā 1A, Zilupe, Ludzas
novads.
7. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Priežu ielā 18, Zilupe, Ludzas
novads.
8. Par nekustamā īpašuma „EZERI”, kadastra Nr. 6898-001-0031, zemes vienības atdalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu.
9. Par nekustamā īpašuma “DINABORGA”, kadastra Nr. 6844-006-0104, zemes
vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
10. Par nekustamā īpašuma “MARKI”, kadastra Nr. 6848-003-0164, zemes vienības
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
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11. Par zemes vienības platības precizēšanu.
12. Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu.
13. Par Ludzas novada pansionāta “Mūsmājas” nolikuma apstiprināšanu.
14. Par grozījumiem 2020.gada 27.februāra Ludzas novada domes lēmumā (protokols
Nr.4, 13.§) “Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas
“Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā”.
15. Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju plāna
aktualizāciju.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā.
17. Par debitoru parādu norakstīšanu.
18. Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un
ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu.
19. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai Stacijas ielā 93,
Ludzā, Ludzas novadā.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par grozījumu izdarīšanu Ludzas novada domes 29.07.2021. lēmumā “Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.5, 20.§).
22. Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai.
23. Ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 1.pusgada un jaunizveidotās
Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 7 mēnešu kopbudžeta izpildi.
24. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.6/2021 “Grozījumi Ludzas novada
domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 “Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu.
25. Par nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai.
26. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010771, Ābeļu iela 4, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
27. Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030362, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai.
28. Par dzīvokļa īpašuma Nr.40, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai.
29. Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu
atsavināšanai
30. Par dzīvokļa īpašuma Nr.28, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
31. Par dzīvokļa īpašuma Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
32. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
33. Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas
cenas apstiprināšanu.
34. Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas
apstiprināšanu.
35. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas
novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ½ domājamās daļas Latgales iela
199, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
37. Par nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
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38. Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu.
39. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
41. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
42. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
43. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu.
44. Par dzīvoklim “Paegles”-8, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, piekrītošās
zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
45. Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Pakalni”, Salnavas pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
46. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pagasts,
Ludzas novads trešās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
47. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 36A-2, Kārsava, Ludzas novads
trešās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
48. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ludzas novada
pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
49. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā “Par
Ludzas novada pilsētu un pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.4,
13.§).
50. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
51. Par A.Bojāres atbrīvošanu no Mežvidu pagasta pārvaldes vadītājas amata.
52. Par Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
53. Par A.Posredņikova atbrīvošanu no Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
54. Par Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā.
55. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.Posredņikovam.
56. Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā.
57. Par atļauju S.Jakovļevam savienot amatus.
58. Par pašvaldības iestādes “Ludzas Tautas nams” nosaukuma maiņu.
59. Par pašvaldības iestādes “Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
reorganizāciju.
60. Par Guntas Stoleres atbrīvošanu no ieņemamā amata.
61. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. __ “Par ēdināšanas izmaksu
segšanu izglītojamiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu.
62. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
63. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
64. Par kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5902LB
pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu un Kārsavas novada pašvaldības 2021.gada 30.jūnija
domes sēdes lēmuma N.7 (protokols Nr.11) atcelšanu.
65. Par kustamās mantas – lietotas traktora piekabes MMZ-771B, valsts reģistrācijas
numurs P7406LT pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
66. Par kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC
utilizācijas vajadzībām pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
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67. Par nekustamā īpašuma – “Mežsili”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
68. Par nekustamā īpašuma – “Auzāni”, Goliševas pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
69. Par nekustamā īpašuma – “Mazkļavas”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
70. Par nekustamā īpašuma – “Lesoks”, Goliševas pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
71. Par nekustamā īpašuma – “Priežusils”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads izsoles
protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu.
72. Par Ludzas novada pašvaldības domes deputāta T.Vorkaļa deputāta pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa.
Plkst. 14.03 ierodas domes depuāts Andris Ļubka.

1.§
Par zemes vienības piekritību Ludzas novada pašvaldībai
Ziņo: V.Maslovskis
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja uz šīs zemes ir dzīvojamās mājas, kurās esošie dzīvokļi
privatizēti saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par
lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
Uz zemes vienības 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010320 Mednieku iela
2, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. atrodas divu dzīvokļu dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām,
kuras dzīvokļi privatizēti pēc likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju".
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4¹.panta otrās daļas 4.punktu un Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitējas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Zemes vienība 0,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68860010320 Mednieku iela 2,
Pilda, Pildas pag., Ludzas nov. ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.

2.§
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo: V.Maslovskis
Sakarā ar to, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600010099 nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar kodu
0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) neatbilst Ludzas novada teritorijas plānojumam un
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
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noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.apakšpunktu un 18.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam
un Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitējas 2021.gada 19.augusta
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt Ludzas novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68600010099 “Juzefas”, Meļņiki, Istras pag., Ludzas nov. nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no koda 0601 (individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz kodu 0101 (zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).

3.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un būvei
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Izskatot Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecības “AKMEŅLAUKI”,
reģistrācijas numurs 46801003902, juridiskā adrese Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov.,
02.08.2021. iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 02.08.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/2597-S, par adreses piešķiršanu būvei (graudu noliktava (kalte)) ar kadastra
apzīmējumu 68960020144001 “Kvieši”, Ploski, Zaļesjes pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas
noteikumi” 13.punktu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Piešķirt Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecībai “AKMEŅLAUKI”,
reģistrācijas numurs 46801003902, tiesiskā valdījumā piederošai būvei ar kadastra apzīmējumu
68960020144001 un Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, tiesiskā
valdījumā piederošai apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960020144 adresi:
“Kvieši”, Ploski, Zaļesjes pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 16.08.2021.
iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģ. 16.08.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/2798-S, par
adreses piešķiršanu būvei (dārza mājiņa) ar kadastra apzīmējumu 68500040346001
“Ziedlapiņas”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov. un pamatojoties uz Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 13.punktu un
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> tiesiskā valdījumā piederošai būvei ar
kadastra apzīmējumu 68500040346001 un Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs
90000017453, tiesiskā valdījumā piederošai apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
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68500040346 adresi: “Ziedlapiņas”, Evertova, Cirmas pag., Ludzas nov..

4.§
Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Sakarā ar to, ka Zilupes novada pašvaldībā ir saņemts atsavināšanas iesniegums par
Ludzas novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68960050081, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68960050081 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68960080235 Zaļesjes pag., Ludzas
nov.. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68960050081, piešķirt īpašuma nosaukuma „Tīrumi”, Zaļesjes pag.,
Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68960080235 Zaļesjes pag., Ludzas nov. zemes vienību 2,33 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68960050081.
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68960050081 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Tīrumi”, Zaļesjes pag., Ludzas nov..
2.
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LV Mežsaimnieks”, reģistrācijas numurs
44103104370, (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 29.07.2021. pilnvara Nr.2916),
10.08.2021. elektronisku iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 10.08.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/2736-S, par zemes vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800040013
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800040012 „Bērzkalni”, Ņukšu pag.,
Ludzas nov. un jauna īpašuma nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotam nekustamam īpašumam,
kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68800040013, „Meža
Bērzkalni”, Ņukšu pag., Ludzas nov., un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, atdala zemes vienību 1,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68800040013 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68800040012
„Bērzkalni”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68800040013 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Meža Bērzkalni”, Ņukšu pag., Ludzas nov..
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3.
Sakarā ar to, ka Zilupes novada pašvaldībā ir saņemts atsavināšanas iesniegums par
Ludzas novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā piederošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68500030362, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030362 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68500030445 Cirmas pag., Ludzas
nov.. Jaunizveidotam nekustamam īpašumam, kura sastāvā ietilpst atdalītā zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 68500030362, piešķirt īpašuma nosaukuma „Skaistkalne”, Cirmas pag.,
Ludzas nov..
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
20.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.pantu un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 68500030445 Cirmas pag., Ludzas nov. zemes vienību 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030362.
2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68500030362 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar īpašuma nosaukumu „Skaistkalne”, Cirmas pag., Ludzas nov..

5.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMETRS”, reģistrācijas numurs
42403021417, juridiskā adrese Krasta iela 6, Kubuļi, Kubuļu pag., Balvu nov., LV-4566, Ludzas
novada pašvaldībā 2021.gada 8.jūnijā reģistrēto iesniegumu Nr.3.1.1.8/2021/1868-S ar lūgumu
apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu Pureņu pagasta nekustamā īpašuma “Zaķīši”
(īpašuma kadastra numurs 68880010260) sastāvā ietilpstošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 68880010260, Ludzas novada dome konstatē, ka:
zemes ierīcības projektu izstrādāja sertificēta zemes ierīkotāja Līga Romančuka, sertifikāts
Nr. AA0172, derīgs līdz 14.03.2026..
Zemes ierīcības projekts ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur
laika zīmogu: 2021-06-07 16:50:00 EEST.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts ar mērķi sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
68880010260 platībā 11,0 ha divās zemes vienībās, nosakot jaunizveidojamo zemes vienību
robežas un platības, konkretizēt lietošanas tiesību apgrūtinājumus un nodrošināt piekļūšanas
iespēju katrai jaunizveidotai zemes vienībai.
Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts, ievērojot Ludzas novada būvvaldes 2021.gada
16.februāra nosacījumus projekta izstrādei (reģistrēts ar Nr.3.5.3/2021/255-N).
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa saskaņota ar nepieciešamajām institūcijām un zemes
ierīcības projekta ierosinātāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 28.2 apakšpunktu, Latvijas
Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 11.pantu, Ministru
kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 „Adresācijas noteikumi” 13.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu

9
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta
16.1.apakspunktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMETRS” izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Zaķīši”, Pureņu pag., Ludzas nov. (kadastra numurs 68880010260)
sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68880010260 sadali divās zemes
vienībās, atbilstoši zemes ierīcības projekta lietai (pielikumā projekta grafiskās daļas kopija).
2. Neapbūvēto zemes vienību Nr.1 ar projektēto platību 10,3 ha un ar kadastra apzīmējumu
68880010309 saglabāt nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 68880010260 “Zaķīši”, Pureņu
pag., Ludzas nov. sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
3. Neapbūvēto zemes vienību Nr.2 ar projektēto platību 0,7 ha un ar kadastra apzīmējumu
68880010310 saglabāt nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 68880010260 “Zaķīši”, Pureņu
pag., Ludzas nov. sastāvā un noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101).
4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā zemes vienību platības var tikt precizētas.
5. Zemes vienībām noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītājiem.
Konkrēto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumu, to izraisošo objektu atrašanās
vietas un platības precizē, veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
7. Lēmumu desmit darbdienu laikā elektroniski nosūtīt Valsts zemes dienesta Rēzeknes
reģionālajai nodaļai: kac.rezekne@vzd.gov.lv un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AMETRS”:
rezekne@ametrs.lv.
8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās tiesas
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam.
6.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Sila ielā 1A,
Zilupe, Ludzas novads
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. pilnvarotās
personas <Vārds, Uzvārds> (pamats Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 11.12.2018.
universālpilnvara Nr.5413), 2021.gada 12.augusta iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā
reģistrēts 12.08.2021. ar Nr.3.1.1.5/2021/2764-S, par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz
mantojamo zemi 11857 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu 68170010006 Sila ielā 1A,
Zilupe, Ludzas nov., Ludzas novada dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1992.gada 27.februāra izziņu Nr.3-11/12323
nekustamais īpašums Ludzas aprinķa Pasienes pagastā ciemā Rivcāni ar grunstgabala Nr.1
(tagad pēc adreses Sila ielā 1A, Sila ielā 2A, Sila ielā 2 un Latgales ielā 7A, Priežu iela 2,
Zilupe, Ludzas nov.) uz 1940.gada 21.jūliju piederēja Denisam Sļadzevskim un Vladimiram
Sļadzevskim kopplatībā 6 6720 kv.m vai 6,672 ha.
Zemes īpašnieks <Vārds, Uzvārds> miris 1975.gada 26.aprīlī.
<Vārds, Uzvārds> brālis <Vārds, Uzvārds> miris 1955.gada 20.jūnijā.
Zemes īpašnieka <Vārds, Uzvārds> dēls <Vārds, Uzvārds> miris 2019.gadā 29.maijā.
Ar Zilupes pilsētas zemes komisijas 1995.gada 19.decembra lēmumu Nr.26 „Par zemes
īpašuma tiesību atjaunošanu” tika piešķirts lietošanā un atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo

10
zemi <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> daļu zemes 25300 kv.m platībā Sila ielā 2, Zilupes
pilsētā (tagad Sila ielā 1A, Sila ielā 2A, Sila ielā 2 un Latgales ielā 7A, Priežu iela 2, Zilupe,
Ludzas nov.).
Ar Zilupes novada domes 2012.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 10.§) „Par
Zilupes novada domes sēdes 2012.gada 23.februāra lēmuma (protokols Nr.3, 10.§) “Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un atzīšanu par piekrītošiem Zilupes novada pašvaldībai”
18.punkta atcelšanu un īpašuma tiesību atzīšanu uz mantojamo zemi” lemjošās daļas otro
apakšpunktu tika atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi un piešķirts lietošanā <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> zemes vienība 11873 kv.m platībā Sila ielā 1A, Zilupes, Zilupes
nov..
Saskaņā ar Latgales apgabaltiesas Zvērinātā notāra 2020.gada 26.marta mantojuma
apliecību (akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā) Nr.997 mantošanas
tiesības uz <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> atstāto mantojumu pārņēma viņa mazdēls
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> uz mantojamo zemi 11873 kv.m platībā ar kadastra
apzīmējumu 68170010006 Sila ielā 1A, Zilupe, Zilupes nov..
Zemes pieprasītājs <Vārds, Uzvārds> ir bijušā zemes īpašnieka <Vārds, Uzvārds>
mazmazdēls un bijušā zemes īpašnieka <Vārds, Uzvārds> otrās šķiras likumiskais mantinieks.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 9. un 12.punktiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> īpašuma tiesības uz mantojamo zemi
11857 kv.m platībā Sila ielā 1A, Zilupe, Ludzas nov., saskaņā ar zemes gabala robežu plānu
mērogā 1:2 000. Zemes vienības kadastra apzīmējums 68170010006 (īpašuma kadastra numurs
68170010006).
2. Apstiprināt zemes vienības Sila ielā 1A, Zilupe, Ludzas nov. apgrūtinājumus :
2.1. pierobeža – 1,1857 ha,
2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un
ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kV – 0,0428 ha,
2.3. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap
pilsētās un ciemos – 0,0041 ha.
3. Zemes lietotāja darbību ierobežo Zilupes novada perspektīvās attīstības teritorijas
plānojums un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.
7.§
Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi Priežu ielā 18,
Zilupe, Ludzas novads
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 2021.gada
16.augusta iesniegumu, kas Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 16.08.2021. ar
Nr.3.1.1.5/2021/2800-S, par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz mantojamo zemi 2688 kv.m
platībā ar kadastra apzīmējumu 68170010035 Priežu ielā 18, Zilupe, Ludzas nov., Ludzas novada
dome konstatēja, ka:
saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1993.gada 5.janvāra izziņu Nr.3-11/19949
nekustamais īpašums Zilupes pilsētā, Priežu ielā 20 (tagad pēc adreses Priežu ielā 18, Zilupe,
Ludzas nov.) uz 1940.gada 21.jūliju piederēja <Vārds, Uzvārds> kopplatībā 5375 kv.m.
Zemes īpašnieks <Vārds, Uzvārds> miris 1979.gada 26.novembrī.
<Vārds, Uzvārds> dēls <Vārds, Uzvārds> miris 1968.gada 12.jūlijā.
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Zemes pieprasītājs <Vārds, Uzvārds> ir bijušā zemes īpašnieka <Vārds, Uzvārds>
mazdēls - pirmās šķiras likumiskais mantinieks.
Ar Ludzas rajona Zilupes pilsētas TDP 18.sasaukuma 21.sesijas 1993.gada 20.jūlija sēdes
lēmumu „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu mantiniekiem” tika atjaunotas mantojuma
tiesības un nodots valdījumā <Vārds, Uzvārds> zemes gabals 5375 kv.m platībā, kurš atrodas
Zilupē, Priežu ielā 18.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68170010035 atrodas <Vārds, Uzvārds>
tiesiskā valdījumā piederošs namīpašums (dzīvojamā māja un četras saimniecības ēkas), saskaņā
1980.gada 2.jūnija mantojuma apliecību Nr.775.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 9. un 12.punktiem, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atjaunot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> īpašuma tiesības uz mantojamo zemi
2688 kv.m platībā Priežu ielā 18, Zilupe, Ludzas nov, saskaņā ar zemes gabala robežu plānu
mērogā 1:500. Zemes vienības kadastra apzīmējums 68170010035 (īpašuma kadastra numurs
68170010035).
2. Apstiprināt zemes vienības Sila ielā 1A, Zilupe, Ludzas nov. apgrūtinājumu:
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - 42,52 kv.m.
3. Zemes lietotāja darbību ierobežo Zilupes novada perspektīvās attīstības teritorijas
plānojums un Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas akti.

8.§
Par nekustamā īpašuma „EZERI”, kadastra Nr. 6898-001-0031,
zemes vienības atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot SIA „Aleksandrs M” reģ. Nr.42403026486, juridiskā adrese: „Kalnāres”,
Staupine, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads valdes locekļa Aleksandra Miškāna, 29.07.2021.
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “EZERI”, kadastra Nr. 6898-001-0031,
zemes vienību un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, Ludzas novada dome secina, ka Rēzeknes
tiesas Zvirgzdenes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000471602 ir nostiprināts
nekustamais īpašums „EZERI”, kadastra numurs 6898-001-0031, kas sastāv no septiņām zemes
vienībām.
Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, atdalot zemes vienību
5,34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0075, lai izveidotu jaunu nekustamo īpašumu
5,34 ha platībā ar nosaukumu „Kūdrājs”.
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai
atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes
vienības.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9.panta
pirmās daļas 1.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.punktu, 16.1.apakšpunktu, 18.punktu un 26.1.apakšpunktu; ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „EZERI”, kadastra Nr. 6898-001-0031, Zvirgzdenes
pagasts, Ludzas novads, zemes vienību 5,34 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6898-005-0075,
lai izveidotu jaunu nekustamo īpašumu 5,34 ha platībā ar nosaukumu „Kūdrājs”, kuram noteikt
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods:
0101).

9.§
Par nekustamā īpašuma “DINABORGA”, kadastra Nr. 6844-006-0104, zemes vienības
atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
____________________________________________________________________________
Ziņo: V.Maslovskis
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 04.08.2021.
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “DINABORGA”, kadastra Nr. 6848-0060104, zemes vienību un izveidot jaunu nekustamo īpašumu, novada dome secina, ka Rēzeknes
tiesas Blontu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.162 ir nostiprināts nekustamais īpašums
„DINABORGA”, kadastra numurs 6844-006-0104, kas sastāv no divām zemes vienībām.
Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, atdalot zemes vienību
3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-006-0134, lai izveidotu jaunu nekustamo īpašumu
3,2 ha platībā ar nosaukumu “AIZMEŽI”.
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai
atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes
vienības.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9.panta
pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.punktu, 16.1.apakšpunktu, 18.punktu un 26.1.apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “DINABORGA”, kadastra Nr. 6848-006-0104,
Blontu pagasts, Ludzas novads, zemes vienību 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-0060134.
Atdalītajai zemes vienībai 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6844-006-0134 piešķirt
nosaukumu “AIZMEŽI’’ un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

10.§
Par nekustamā īpašuma “MARKI”, kadastra Nr. 6848-003-0164, zemes vienības atdalīšanu
un nosaukuma piešķiršanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: V.Maslovskis
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Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, 22.07.2021.
iesniegumu ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “MARKI”, kadastra Nr. 6848-003-0164,
zemes vienības un izveidot jaunus nekustamos īpašumus, novada dome secina, ka Rēzeknes
tiesas Ciblas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.10000014623 nostiprināts nekustamais
īpašums „MARKI”, kadastra numurs 6848-003-0164, kas sastāv no astoņām zemes vienībām.
Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu, atdalot zemes
vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-005-0211, zemes vienību 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6848-003-0203, zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6848-003-0075, zemes vienību 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0117, lai
izveidotu jaunu nekustamo īpašumu 18,20 ha platībā ar nosaukumu “Kraujas” un, atdalot zemes
vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0201, izveidot atsevišķu īpašumu ar
nosaukumu “Mežvidus”.
Zemes ierīcības likums neparedz izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai
atsevišķos īpašumos, kas reāli dabā ir atdalīti, zemes robežu plānā iezīmētas atsevišķas zemes
vienības.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
9.panta pirmās daļas 1.punktu; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punktu, 16.1.apakšpunktu, 18.punktu un 26.1.apakšpunktu;
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “MARKI”, kadastra Nr. 6848-0030164, Ciblas pagasts, Ludzas novads, zemes vienību 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6848-005-0211, zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0203, zemes
vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0075, zemes vienību 8,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6848-003-0117, lai izveidotu jaunu nekustamo īpašumu 18,20 ha platībā ar
nosaukumu “Kraujas”, kuram noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).
2. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “MARKI”, kadastra Nr. 6848-003-0164, Ciblas
pagasts, Ludzas novads, zemes vienību 3,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6848-003-0201,
lai izveidotu jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Mežvidus”, kuram noteikt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

11.§
Par zemes vienības platības precizēšanu
Ziņo: V.Maslovskis
1.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijasmernieks.lv” sertificēta mērnieka
<Vārds, Uzvārds> (sertifikāts Nr. AB0050) izgatavota Ludzas novada, Mežvidu pagasta zemes
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus mantojamai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6870 003 0126, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība ir
0,5116 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar juridiskajos dokumentos noteiktu zemes
platību - 1,0 ha.
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Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidus” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšana noteikta zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošana piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežas kontūras apvidus
atbilsts lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā
pielikumā noteiktajā
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes vienības platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidus” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada 27. decembra
noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrāla uzmērīšana” 188.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2012.gada 10. aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 133. punktu un ņemot vērā Ludzas domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6870 003 0126, Mežvidu
pagasts, Ludzas novads platību - 0,5116 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1: 1000.
2.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, reģistrācijas numurs
40003783960, sertificēta mērnieka <Vārds, Uzvārds> (sertifikāta Nr.AB0050) izgatavoto Ludzas
novada, Pasienes pagasta zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu projektus mantojamai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840010549, tika konstatēts, ka kadastrālajā uzmērīšanā
noteiktā zemes platība ir 0,4753 ha, kas pārsniedz pieļaujamo platības nesaisti ar juridiskajos
dokumentos noteikto zemes platību – 0,6 ha.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devītā daļa nosaka, ka ja kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā
lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū
atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām
robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2011.gada 27.decembra
noteikumu Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punktu un ņemot vērā Ludzas domes teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Precizēt mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 68840010549, Pasienes
pagasts, Ludzas novads platību - 0,4753 ha, saskaņā ar izgatavoto zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānu projektiem mērogā 1:1000.
12.§
Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu
Ziņo: V.Maslovskis
Ludzas novada pašvaldībā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tele2”,
vienotais reģistrācijas Nr. 40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV 1004, pilnvarotās
pārstāves <Vārds, Uzvārds> iesniegums, kurā tiek lūgts nodot nomas lietošanā daļu – 19 kv.m. -
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no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0112 Skolas ielā 4B, Kārsava, Ludzas
novads. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tele2” lūdz nodot nomas lietošanā minētā nekustamā
īpašuma zemes daļu 4 kv.m. platībā, kā arī daļu no būves “Ūdenstornis”, kas atrodas uz minētā
zemes gabala, 15 kv.m. platībā.
Nomas mērķis – mobilo sakaru bāzes stacijas uzstādīšana.
1.2. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome atzīst, ka ir iespējams nodot
nekustamā īpašuma daļu SIA “Tele2” nomas lietošanā līdz 2031.gada 31.decembrim.
Nomas mērķis atbilst pašvaldības interesēm: uzlabot dažādu operatoru sniegto mobilo
sakaru un interneta pieejamību lietotājiem novada teritorijā, sekmēt konkurenci.
Saskaņā ar Ministru Kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 6.3.punktu, noteikumu 2.nodaļas normas /tai skaitā par izsoles rīkošanu/
var nepiemērot, ja iznomā nomas objektu bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu
izvietošanai, kā arī ja nekustamajā īpašumā vai tā daļā nomniekam, kurš nomā nekustamā
īpašuma daļu, tiek iznomāta vieta tā reklāmas vai izkārtnes izvietošanai
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 6.1
panta 1.daļā noteikts: “Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem, nekustamā
īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.”
1.3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
a) apakšpunktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”, vienotais reģistrācijas
Nr. 40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV 1004, nomas lietošanā nekustamā
īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0112 Skolas ielā 4B, Kārsava, Ludzas novads, daļu 19
kvadrātmetru platībā mobilo sakaru bāzes stacijas uzstādīšanai, tai skaitā:
- nekustamā īpašuma zemes daļu 4 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 6809 003 0112;
- nekustamā īpašuma būves “Ūdenstornis” daļu 15 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums
6809 003 0112 002.
2. Noteikt nomas maksu – EUR 110,00 mēnesī; nomas līguma darbības termiņš – līdz
2031.gada 31.decembrim.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt nomas līguma
sagatavošanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
13.§
Par Ludzas novada pansionāta “Mūsmājas” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Ludzas novada pansionāta “Mūsmājas” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

14.§
Par grozījumiem 2020.gada 27.februāra Ludzas novada domes lēmumā
(protokols Nr.4, 13.§) “Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu
iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā”
Ziņo: E.Mekšs
Īstenojot projektu “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide
Ludzas pilsētā”, pašvaldība organizēja iepirkuma procedūras. Ņemot vērā iepirkuma procedūras
rezultātus ir mainījusies projekta kopējā summa.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 2020.gada 27.februāra Ludzas novada domes lēmuma (protokols Nr.4, 13.§)
lemjošās daļas 1.punktu un 2.punktu šādā redakcijā:
“1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Ludzas novada
pašvaldības darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” izstrādāto projekta pieteikumu
“Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā”. Projekta
kopējais budžets – 3 921 374.77 EUR, attiecināmās izmaksas 2 834 311.12 EUR, t.sk. ERAF
finansējums – 2 096 032.47 EUR, valsts budžeta dotācija – 108 096.96 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu: attiecināmās izmaksas
252 226.25 EUR, privātās attiecināmās izmaksas – 377 955.44 EUR, privātās neattiecināmās
izmaksas 814 120.91 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 13 567.11 EUR, ārpus projekta
izmaksas 259 375.63 EUR. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai tiks ņemts
aizņēmums Valsts Kasē.”

15.§
Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam Investīciju
plāna aktualizāciju
Ziņo: E.Mekšs
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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts1, nosaka,
ka jaunizveidotā novada pašvaldībā ir spēkā visu tajā apvienoto pašvaldību aktuālākās domju
apstiprinātās attīstības programmas.
Pamatojoties uz VARAM 04.08.2021. vēstuli Nr.1-132/7292 par pašvaldības attīstības
programmas investīciju plāna aktualizēšanu pēc jaunā novada izveidošanas, kurā norādīts, ka
atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma 3.panta pirmajā daļā un otrajā daļā noteiktajam,
attīstības plānošanas mērķis ir īstenot prioritātes sabiedrības un teritorijas attīstībai, nodrošinot
attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu. Tāpēc, lai nodrošinātu attīstības programmas
atbilstību aktuālākajai spēkā esošajai situācijai, kad ir izveidojusies jauna pašvaldība ar jaunu
teritoriju, jaunu nolikumu un kopīgu budžetu, aicinām aktualizēt investīciju plānu, kas būtu
kopīgs visai novada teritorijai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums – izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības
programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un
teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, kurš paredz, ka
tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība
izstrādā un apstiprina attīstības programmu, 22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās
pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu, Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73.punktu, kas nosaka, ka attīstības programmas rīcības plānu un
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam;
aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā,
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu, papildinot to ar 1., 2. un 3. pielikumu.
2. Publicēt aktualizēto Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam
Investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
3. Lēmuma 2.punkta izpildi nodrošināt Teritorijas plānotājai Jeļenai Lapšovai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

16.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdu kārtībā
Ziņo: E.Mekšs

1

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka novada pašvaldība ir
attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
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<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, nav savlaicīgi veikusi
aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām maksājumus par īpašumu “Līči” ar
kadastra numuru 6844 004 0239, adrese: „Līči”, Kalna iela 3, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas
novads.
Pamatojoties uz augstāk minēto faktu, Ludzas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņas procesu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Ludzas novada pašvaldības budžetā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā, 2021.gada 4.februārī <Vārds, Uzvārds> tika paziņots nekustamā īpašuma
nodokļa apmērs taksācijas (kalendārajam) gadam par īpašumu, nosūtot maksāšanas paziņojumu
Nr. 21-1331 uz deklarēto adresi: <deklarētā dzīvesvieta>.
No nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam Nr. 21-1331 izriet,
ka personai par nekustamo īpašumu „Līči”, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo
platību 0,28 ha un ēkām, 2021.gadā jāmaksā nodoklis EUR 17,87; parāds par iepriekšējo periodu
EUR 149,83 un nokavējuma nauda EUR 65,43; pavisam kopā EUR 233,13 apmērā.
Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā ir
noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ar šo likumu ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā.
Šī likuma 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu
vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
Latvijas Republikas likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 zvērināta tiesu izpildītāja <Vārds, Uzvārds>
prakses vieta Balvi, Bērzpils iela 2, 2013.gada 9.septembra laikraksta „Latvijas Vēstnesis”
publikācijā paziņoja, ka 2013.gada 10.oktobrī pirmajā izsolē pārdot nekustamo īpašumu „Līči”,
Kalna iela 3, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads (kad. Nr. 6844 004 0239).
Ņemot vērā, ka <Vārds, Uzvārds> nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumus par nekustamo īpašumu “Līči”, Kalna iela 3, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas
novads (kad. Nr. 6844 004 0239) un zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas 2013.gada
2.septembra vēstuli Nr. 4305, 2013.gada 26.septembrī Ciblas novada pašvaldība pieņēma
lēmumu „Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu” (protokols Nr.6, 1§, 1.3.punkts), kur nolēma
piedzīt no <Vārds, Uzvārds> nekustamā īpašuma parādu par īpašumu „Līči”, Kalna iela 3,
Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, Ls 22,56 (EUR 32,10) apmērā. Maksājumi nav veikti.
Latgales apgabaltiesas 29.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja <Vārds, Uzvārds> , prakses
vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis” 2021.gada 2.augustā paziņoja, ka pārdod pirmajā izsolē <Vārds, Uzvārds> piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas “Līči”, Kalna iela 3, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads.
Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 6.augusts, plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums un
laiks 2021.gada 6.septembris, plkst. 13:00.
<Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldība 02.08.2021. nosūtīja brīdinājuma vēstuli Nr.
3.1.1.8/2021/1503-N par nodokļa parāda nomaksu.
Kopējā nodokļu parāda summa par “Līči”, Kalna iela 3, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas
novads, uz 2021.gada 6.septembri sastāda EUR 227,76 (par zemi: pamatparāds - EUR 39,62 un
nokavējuma nauda - EUR 15,01; par ēkām: pamatparāds - EUR 119,17 un nokavējuma nauda EUR 53,96), kas ir piedzenama no <Vārds, Uzvārds> kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu,
par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta
nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu,
ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos
vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk -
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nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā, nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā, pamatojoties uz lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 11.punktu,
nodokļu administrācijai ir pienākums piedzīt bezstrīda kārtībā nesamaksātos nodokļus un
nokavējuma naudu, tādējādi Latvijas Republikas Adminsitratīvā procesa likuma 65.panta 1.daļas
izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu uzskatāms par obligāto
administratīvo aktu.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 360.panta pirmo daļu, administratīvo aktu
izpilda piespiedu kārtā, ja ir šāds apstākļu kopums: administratīvais akts ir stājies spēkā, tas ir
kļuvis neapstrīdams un līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts
labprātīgi.
Saskaņā ar to, ka ir konstatēti visi piespiedu izpildes priekšnoteikumi un par piespiedu
izpildi adresāts ir brīdināts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 26.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli”
2.panta pirmo daļu, 9.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 70. panta, 76. panta,
358.panta otro daļu, 360.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
47.panta pirmo daļu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Ciblas novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra lēmuma „Par nekustamā
īpašuma parāda piedziņu” protokols Nr.6, 1.§, 1.3.punktu.
2. Piedzīt no <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> bezstrīda termiņā nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 227,76 (par zemi: pamatparāds EUR 39,62
un nokavējuma nauda - EUR 15,01; par ēkām: pamatparāds - EUR 119,17 un nokavējuma nauda
- EUR 53,96) par nekustamo īpašumu “Līči” ar kadastra numuru 6844 004 0239, adrese: „Līči”,
Kalna iela 3, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas
līdzekļiem, kas parādniekam pienākas no citām personām, citiem parādnieka ienākumiem,
noguldījumiem, kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, tās pārdodot
un nekustamo īpašumu, to pārdodot.
3. Par šo lēmumu septiņu dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas, atzīstot, ka lēmums
adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā, ir tiesības iesniegt sūdzību
Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 88, LV-4601).
Sūdzības iesniegšana neaptur šī lēmuma darbību.

17.§
Par debitoru parādu norakstīšanu
Ziņo: E.Mekšs
1.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, tika konstatēts, ka:
pamatojoties uz Civillikuma 1587.p., 1779.p., 2141.p., Dzīvojamo telpu īres likuma 11.p.,
2
28. p. 2014.gada 29.jūlijā Ludzas novada pašvaldība iesniedza Ludzas rajona tiesā prasības
pieteikumu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, par 27.07.2007.
dzīvojamās telpas “Rugāji” 353 dz.Nr.7 īres līguma izbeigšanu, parāda piedziņu un izlikšanu no
dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas. Uz pieteikuma iesniegšanas dienu parāds par
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īres maksu sastādīja 789,49 euro.
Ar 2015.gada 4.marta Ludzas rajona tiesas lēmumu civillietā Nr.C22031614 Ludzas
novada pašvaldības prasība pret <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> par izlikšanu no dzīvokļa
un naudas piedziņu pilnīgi apmierināta un 2015.gada 14.aprīlī izpildu raksts tika iesniegts
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.31 Zvērinātam tiesu izpildītājam Gaidai Rutkovskai parādu
piedziņai.
Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 562.panta pirmās daļas 2.punktu, 2021.gada
21.aprīļa Zvērināts tiesu izpildītājs Gaida Rutkovska sastādīja aktu Nr.00336/031/2021 par
parāda piedziņu neiespējamību, jo parādniekam nav konstatēta manta un naudas līdzekļu
kredītiestādēs uz kuriem, atbilstoši Civilprocesa likuma normām, var vērst piedziņu.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> miris 2021.gada 12.jūlijā.
Uz 2021.gada 1.augustu parāda summa par īres maksu dzīvoklī “Rugāji” 353-7, c.Ņukši,
Ņukšu pagasts, Ludzas novads, sastāda 864,49 euro.
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” 187.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem
ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā
arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu un Latvijas Republikas
Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no pašvaldības bilances <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> debitora parādu
864,49 euro apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem
864,49 euro par īres maksu un komunālajiem pakalpojumiem dzīvoklī “Rugāji 353” -7, Ņukši,
Ņukšu pagastā, Ludzas novadā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus tika konstatēts, pamatojoties uz Civillikuma 1587.p., 1779.p., 2141.p., 2014.gada
9.aprīlī Ludzas novada pašvaldība iesniedza Ludzas rajona tiesā maza apmēra prasību par naudas
piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NOVA”, reģ. Nr.40003054950 uz kopējo
summu 1032,71 euro (parāds par zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0333 nomu 271,88 euro, parāds par telpu ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0605 001 nomu – 619,95 euro,
tiesas izdevumi -140,88 euro).
Ar 2014.gada 1.oktobra Ludzas rajona tiesas lēmumu civillietā Nr.C22024614 Ludzas
novada pašvaldības maza apmēra prasība pret SIA “NOVA”, reģ. Nr. 40003054950 par naudas
piedziņu pilnīgi apmierināta un izpildu raksts tika iesniegts Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.31
Zvērinātam tiesu izpildītājam Gaidai Rutkovskai.
Sakarā ar to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NOVA”, reg. Nr. 40003054950 tika
likvidēta 2021.gada 8.jūlijā, pamatojoties uz Civillikuma 563.panta pirmās daļas 3.punktu,
Latgales apgabaltiesas Zvērināts tiesu izpildītājs Gaida Rutkovska 2021.gada 29.jūlijā nolēma
izbeigt izpildu lietvedību lietā Nr.01211/025/2014 (civillieta Nr.C220024614).
Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs” 187.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem
ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā
arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumu Nr.87
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“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu un Latvijas Republikas
Civilprocesa likuma 563.panta pirmās daļas 3.punktu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst no pašvaldības bilances SIA “NOVA”, reģ. Nr. 90000017453, debitora parādu
1032,71 euro apmērā, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem
(parāds par zemes nomu 271,88 euro, parāds par telpu nomu 619,95 euro, tiesas izdevumi 140,88 euro).
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
18.§
Par neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas
un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2021.gada 17.augustā sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā
adrese – Krišjāņa Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1.9.1/181 „Par brīvo dzīvokļu
apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības
izdevumu apmaksu” (pašvaldībā reģistrēts 17.08.2021. ar Nr.3.1.1.6/2021/2807-S) ar lūgumu
segt no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2021.gada jūlija mēnesī aprēķināto
summu EUR 528,68 apmērā t.sk. EUR 4,20 par apgaismošanu, EUR 503,61 par neizīrēto
dzīvokļu apsaimniekošanu, EUR 9,00 par karstā ūdens cirkulāciju un EUR 11,87 ūdens patēriņa
starpības izdevumu apmaksu.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kas nosaka
segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī un
norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
(piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana) un izvērtējot
Ludzas novada domes rīcībā dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, ņemot vērā Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Iekļaut norēķinos ar SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” izdevumus par Ludzas
novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas, apsaimniekošanas, karstā
ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par 2021.gada jūlija mēnesi
EUR 528,68 (pieci simti divdesmit astoņi euro 68 centi) apmērā.
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvokļu apgaismošanas un
apsaimniekošanas, karstā ūdens cirkulācijas un ūdens patēriņa starpības izdevumu apmaksu par
2021. gada jūlija mēnesi EUR 528,68 (pieci simti divdesmit astoņi euro 68 centi) apmērā no
Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem
atbilstoši 1.pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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19.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai
Stacijas ielā 93, Ludzā, Ludzas novadā
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.jūlijā Ludzas novada pašvaldība saņēma dzīvojamās mājas Stacijas iela 93,
Ludza, Ludzas novads biedrības “Kaija” reģistrācijas numurs 40008225540 pieteikumu
(pašvaldībā reģ. ar Nr.3.1.1.8/2021/2472-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas
Stacijas ielā 93, Ludzā, Ludzas novadā energoefektivitātes pasākumu veikšanai (koplietošanas
telpu - ārdurvju, logu bloku nomaiņa).
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo
māju
renovācijai””
15.2.punktu,
pašvaldība
piešķir
līdzfinansējumu
energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kas minēti šo noteikumu 11.3.punktā: un
15.2.1.apakšpunktā noteikts, ka daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir līdz 3000 m2 ne vairāk kā
EUR 10000.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” (turpmāk tekstā - komisija) konstatēja, ka
pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25.augusta saistošo noteikumu Nr.19 18.punktā noteiktie
dokumenti.
2021.gada 16.augustā komisijas sēdē izskatīja darbu tāmi kāpņu telpu ārdurvju nomaiņu
piedāvāto SIA “Baltic Distribuition Group” tāmi Nr. 160/21 par summu EUR 2153,80 un logu
bloku un kāpņu telpas otro durvju nomaiņu SIA “FOVEOL” tāmi par summu
EUR 3904,02, dzīvojamās mājas Stacijas ielā 93, Ludzā, Ludzas novadā, kas ir par kopējo
summu EUR 6057,82, un pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr.19 15.2.1.punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinansējumu – 50% apmērā, tas ir
EUR 3028,91 apmērā.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”
15.2.1.punktu, un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas Stacijas iela 93, Ludza, Ludzas novads energoefektivitātes
pasākumu veikšanai (koplietošanas telpu - ārdurvju, logu bloku nomaiņa) Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 3028,91 (trīs tūkstoši divdesmit astoņi euro un 91 centu)
apmērā.
2. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt biedrībai „Kaija”, Stacijas iela 93 - 6, Ludza, Ludzas novads domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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20.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
Uzklausot ziņojumu par lēmuma projektu ar grozījumiem (papildināts ar 11., 12.,13., 14.,
15. un 16.punktu), sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar grozījumiem.

1.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 21.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 23.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2455-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
L.Paegles ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003 0170,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 744,38 un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – EUR 804,05.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas L.Paegles ielā 11, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 04.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/132-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 402,03 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 372,19 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam L.Paegles ielā 11, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020,
juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 20.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 21.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2393-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Krāslavas ielā 28, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 007 0010,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1346,90.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
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piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 28, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 04.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/133-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Krāslavas ielā 28, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt Tamārai Škavronskai slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020,
juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 04.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 04.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2642-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Ziedu
ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0192, pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas:
pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 504,64 un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai – EUR 711,14.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
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8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Ziedu ielā 8, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 09.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/137-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 355,57 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 252,32 apmērā Vilmai Piļpukai piederošajam
nekustamajam īpašumam Ziedu ielā 8, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 30.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 30.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/202 piederošā nekustamā īpašuma
Baznīcas ielā 38, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0330,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu
izmaksas: pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai – EUR 673,26 un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – EUR 1307,76.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
-
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3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7.punkta 7.2.apakšpunktu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā,
bet ne vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai
viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā
EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai
1.pakāpes radinieks, kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns invalīds,
kurš nekustamajā īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
Igora Lapshina nekustamajā īpašumā ir deklarēta laulātā Ināra Lapšina, personas kods
020558-12815, kura ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes apliecības
Nr. 1553051 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 11.05.2022.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100 % apmērā dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 38, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 09.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/136-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 673,26 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Baznīcas ielā 38, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt Igoram Lapshinam slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve ar būvkomersanta
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020, juridiskā adrese:
Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, starpniecību, saskaņā ar būvniecību
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no
Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav noteikts
garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
-
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dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 03.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 03.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2610-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Kārsavas ielā 13, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0019,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1726,23.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Kārsavas ielā 13, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 09.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/135-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 apmērā
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> piederošajam nekustamajam īpašumam Kārsavas ielā 13,
Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
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spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
6.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 29.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 29.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2539-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Pureņu ielā 7, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 006 0130, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – EUR 960,46.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Pureņu ielā 7, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 04.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/131-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
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novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 480,23 apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Pureņu ielā 7, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>30.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 30.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2572-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Baznīcas ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0365, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – EUR 2115,69.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 4, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
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Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 02.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/130-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds> Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas
sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 apmērā <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>piederošajam nekustamajam īpašumam Baznīcas ielā 4, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic pašas
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
8.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 09.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 09.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2722-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā J.Soikāna ielā
12, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 001 0053, pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai – EUR 987,46.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
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kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā dzīvojamās mājas J.Soikāna ielā 12, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto un Ludzas novada būvvaldes 10.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/142-N, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 493,73 apmērā
Edgaram Čiževskim piederošajam nekustamajam īpašumam J.Soikāna ielā 12, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot un
piedāvāt Edgaram Čiževskim slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša spēkiem,
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12
mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
9.
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma
Lauku ielā 9, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai Kārsavas pilsētas centrālās kanalizācijas
tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” 03.08.2021. atzinumu Nr.
1.8/194 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam pievienotajiem dokumentiem – tehniskie
noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāns, darbu
nodošanas pieņemšanas akts par summu EUR 296,75, pamatojoties uz Kārsavas novada domes
25.07.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 “Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem” 3., 7., 8.punktiem, ņemot vērā iepriekšminētajos Kārsavas novada domes
saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka
iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija uzskatāma par atbilstošu pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada attīstības programmas 2019.2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās
infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas
labiekārtošana, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
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Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējumu par kopējo summu 100,00 EUR nekustamā īpašuma Lauku ielā 9, Kārsavā,
Ludzas novads, kadastra apzīmējums 68090010188, pieslēguma pilsētas centrālās kanalizācijas
tīklam izbūvei.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanu.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontrolēt lēmuma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam.
10
Izskatījusi <Vārds, Uzvārds> iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma Vienības ielā 56, Kārsavā, Ludzas novads, pieslēgšanai pilsētas centrālā ūdensvada
tīklam un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kārsavas namsaimnieks” 11.08.2021. atzinumu Nr.
1.8/198 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” ar tam pievienotajiem dokumentiem – tehniskie
noteikumi, izbūves shēmas, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāns, izbūves tāme
par kopējo summu EUR 488,09, pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo
noteikumu Nr. 12 “Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo
īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 3., 7., 8.punktiem,
ņemot vērā iepriekšminētajos Kārsavas novada domes saistošajos noteikumos noteiktos
kritērijus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā
informācija uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar
Kārsavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes
VP9/Infrastruktūras attīstība, RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības
sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./ teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo
summu 130,00 EUR nekustamā īpašuma Vienības ielā 56, Kārsavā, Ludzas novads, kadastra
apzīmējums 68099000136, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada tīklam izbūvei.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanu.
3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
4. Kontrolēt lēmuma izpildi Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam.

11.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 10.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 10.08.2021. ar Nr.3.1.1.8/2021/2739-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> bpiederošā nekustamā īpašuma Dunakļu ielā 6,
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Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0205, pieslēgšanai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 676,35 un centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1288,29.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10.punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Egitai Lipskai 50% apmērā ēkas Dunakļu ielā 6, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701,
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.08.2021. atzinumu Nr.
3.5.16/2021/151.-N), atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 338,18 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Dunakļu ielā 6, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020,
juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
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izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
12.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 13.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 13.08.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/2793-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Kuļņeva ielā 231, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 900 2062, pieslēgšanai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 630,42 un centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 604,69.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Kuļņeva ielā 23-1, Ludzā, Ludzas novadā, LV5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.08.2021. atzinumu
Nr..5.16/2021/150-N), atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 302,35 un
ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 315,21 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Kuļņeva ielā 23-1, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot un
piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša spēkiem,
saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12
mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
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piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S. Jakovļevam.
13.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 16.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 16.08.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/2804-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 7,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 004 0531, pieslēgšanai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 779,09 un centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 2699,82.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedzis Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 50% apmērā ēkas Baznīcas ielā 7, Ludzā, Ludzas novadā, LV5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/149-N), atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 600,00 un
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ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 389,55 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam
nekustamajam īpašumam Baznīcas ielā 7, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>
par to informē SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma
izbūvi, noplombē komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai
atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma
saņemšanas no SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un
būvniecības izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita
līdzfinansējumu Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
14.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 01.08.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 05.08.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2648-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
Tālavijas ielā 123, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0040,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 2103,72.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.1. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā
1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieks ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu.
<Vārds, Uzvārds> ir persona ar 1. (pirmās) grupas invaliditāti (iesniegta invaliditātes
apliecības Nr. 1430228 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz 24.06.2029.).
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas Tālavijas ielā 123, Ludzā, Ludzas
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novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.08.2021. atzinumu
Nr. 3.5.16/2021/152-N), atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 1200,00 apmērā
<Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Tālavijas ielā 123, Ludzā.
2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē 27.08.2020. lēmums „Par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.13 32.5§).
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
4. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic paša
spēkiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk
kā 12 mēnešu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma
piešķiršanu nav noteikts garāks termiņš.
5. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par kanalizācijas pakalpojuma
sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma līdzfinansējuma
saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu apliecinošo
dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu Vienošanās
norādītajā bankas kontā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
15.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 23.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā saņemti 23.07.2021. un reģistrēti ar Nr.3.1.1.8/2021/2456-S), ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma
L.Paegles ielā 20, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 003 0168,
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 989,42.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks, fiziska persona, kas
būvē jaunbūvi vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 7. punkta 7.2. apakšpunktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā, bet ne
vairāk kā EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un nulle centi) izmaksu segšanai viena
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un ne vairāk kā
1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un nulle centi) pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, ja īpašnieka ģimenē dzīvo laulātais vai 1.pakāpes radinieks,
kas ir persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu vai bērns invalīds, kurš nekustamajā
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īpašumā faktiski dzīvo un ir deklarēts.
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta> nekustamajā īpašumā dzīvo
un ir deklarēts dēls <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> kurš ir bērns invalīds (iesniegta
invaliditātes apliecības Nr. 1484561 kopija, invaliditātes apliecības derīguma termiņš līdz
26.02.2025.)
Ņemot vērā to, ka <Vārds, Uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu <Vārds, Uzvārds> 100% apmērā dzīvojamās mājas L.Paegles ielā 20, Ludzā, Ludzas
novadā, LV-5701 pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.08.2021. atzinumu
Nr. 3.5.16/2021/148 -N), atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 989,42 apmērā Anitai
Mortuzānei piederošajam nekustamajam īpašumam L.Paegles ielā 20, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot un
piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020,
juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds>
līgumu par kanalizācijas
pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par pieslēguma
līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no SIA
“LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.
Ludzas novada pašvaldība izskatīja <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā
dzīvesvieta>, 26.07.2021. iesniegumu un tā pielikumā pievienotos dokumentus (Ludzas novada
pašvaldībā reģistrēts 26.07.2021. ar Nr. 3.1.1.8/2021/2467-S), ar lūgumu piešķirt pašvaldības
līdzfinansējumu 50% apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošā nekustamā īpašuma Lauku šķērsielā 9,
Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701, kadastra numurs: 6801 002 0075, pieslēgšanai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai. Kopējās plānoto darbu izmaksas: pieslēgums centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai – EUR 431,85 un centralizētajai kanalizācijas sistēmai – EUR 1160,31.
Saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”:
- 3.1. apakšpunktu, pieslēguma izbūve neietver iekšējās sadzīves kanalizācijas vai
ūdensvada sistēmas izbūvi vai rekonstrukciju;
- 3.2. apakšpunktu, pretendents ir dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas
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dzīvokļu īpašnieku kopība;
- 4. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžetā paredzēto līdzekļu
apjomā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektēšanas un būvniecības izmaksu
segšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmai (tai skaitā Pieslēguma izmaksu tāmes un inženiertīkla pievada
novietojuma plāna sagatavošanas izmaksu segšanai);
- 8. punktu, līdzfinansējums tiek piešķirts 50% apmērā izmaksu segšanai citām
fiziskām personām vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai,
bet ne vairāk kā 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 600,00 EUR (seši
simti euro un 00 centi) viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
Ņemot vērā to, ka <Vārds, uzvārds> iesniedza Ludzas novada būvvaldei atbilstošus
dokumentus saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.9
„Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 10. punkta 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.8., 10.9.
apakšpunktiem, Ludzas novada būvvalde izvērtēja Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu Vjačeslavam Cirskim 50% apmērā ēkas Lauku šķērsielā 9, Ludzā, Ludzas novadā,
LV-5701, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ludzas novada būvvaldes 24.08.2021. atzinumu
Nr.3.5.16/2021/147-N), atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra
Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt Vjačeslavam Cirskim, personas kods: 060684-12800, deklarētā dzīvesvieta:
Lauku šķērsiela 9, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu
kanalizācijas sistēmas pieslēgšanai līdz EUR 580,16 un ūdensapgādes sistēmas pieslēgšanai līdz
EUR 215,93 apmērā <Vārds, Uzvārds> piederošajam nekustamajam īpašumam Lauku šķērsielā
9, Ludzā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai 10 darba dienu laikā sagatavot
un piedāvāt <Vārds, Uzvārds> slēgt rakstisku Vienošanos par līdzfinansējuma saņemšanas
kārtību.
3. Līdzfinansējuma saņemšanai <Vārds, Uzvārds> pieslēguma izbūve jāveic ar
būvkomersanta SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, reģistrācijas numurs: 42403015020,
juridiskā adrese: Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 starpniecību, saskaņā ar
būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
no Vienošanās noslēgšanas dienas, ja Domes lēmumā par līdzfinansējuma piešķiršanu nav
noteikts garāks termiņš.
4. Pēc pieslēguma izbūves <Vārds, Uzvārds> par to informē SIA “LUDZAS
APSAIMNIEKOTĀJS”, kas nekavējoties pārbauda pieslēguma izbūvi, noplombē
komercuzskaites mēraparātu, noslēdz ar <Vārds, Uzvārds> līgumu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu un iesniedz Ludzas novada pašvaldībai atzinumu par
pieslēguma līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumu izpildi. Pēc minētā atzinuma saņemšanas no
SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”, kā arī pieslēguma projektēšanas un būvniecības
izmaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Ludzas novada pašvaldība ieskaita līdzfinansējumu
Vienošanās norādītajā bankas kontā.
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
21.§
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Par grozījumu izdarīšanu Ludzas novada domes 29.07.2021. lēmumā
“Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.5, 20.§)
Ziņo: E.Mekšs
1.
Pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.12
“Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 3., 7., 8.punktiem, ņemot
vērā iepriekšminētajos Kārsavas novada domes saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija
uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada
attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība,
RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./
teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 29.07.2021. Ludzas novada domes lēmuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu” (protokols Nr.5, 20.§) 15.apakšpunkta lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:
“1. Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējumu par kopējo summu 320,00 EUR nekustamā īpašuma Lauku ielā 13, Kārsavā,
Ludzas novads, kadastra apzīmējums 68090010190, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada un
centrālās kanalizācijas tīklam izbūvei.”
2. Pārējā daļā lēmums paliek negrozīts.
2.
Pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.12
“Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 3., 7., 8.punktiem, ņemot
vērā iepriekšminētajos Kārsavas novada domes saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija
uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada
attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība,
RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./
teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 29.07.2021. Ludzas novada domes lēmuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu” (protokols Nr.5, 20.§) 16.apakšpunkta lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:
“1. <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>, Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo summu 140,00 EUR Sporta ielā 8B, Kārsavā, Ludzas
novads, kadastra apzīmējums 68090020168, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada un centrālās
kanalizācijas tīklam izbūvei.”
2. Pārējā daļā lēmums paliek negrozīts.

42
3.
Pamatojoties uz Kārsavas novada domes 25.07.2019. saistošo noteikumu Nr.12
“Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu
pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” 3., 7., 8.punktiem, ņemot
vērā iepriekšminētajos Kārsavas novada domes saistošajos noteikumos noteiktos kritērijus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un to, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija
uzskatāma par atbilstošu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Kārsavas novada
attīstības programmas 2019.-2025.gadam vidējā termiņa prioritātes VP9/Infrastruktūras attīstība,
RV 9.4./Tehniskās infrastruktūras un komunālās saimniecības sakārtošana un attīstība, U 9.4.5./
teritorijas labiekārtošana, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izteikt 29.07.2021. Ludzas novada domes lēmuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu” (protokols Nr.5, 20.§) 17.apakšpunkta lemjošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:
“1) Piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, Ludzas novada pašvaldības
līdzfinansējumu par kopējo summu 160,00 EUR Sporta ielā 8G, Kārsavā, Ludzas novads,
kadastra apzīmējums 68090020166, pieslēguma pilsētas centrālā ūdensvada un centrālās
kanalizācijas tīklam izbūvei.”
2. Pārējā daļā lēmums paliek negrozīts.

22.§
Par maksu atskurbināšanas telpā ievietotai personai
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par katru atskurbināšanas telpā ievietoto personu EUR 25.00 plus PVN,
saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem:
2.1. Ludzas novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumu “Par maksu atskurbināšanas
telpā ievietotai personai” (protokols Nr.4, 12.§),
2.2. Kārsavas novada domes 2021.gada 28.janvāra lēmumu “Par maksu atskurbināšanas
telpā ievietotai personai” (protokols Nr.2, 13.§).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri.

23.§
Ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 1.pusgada
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un jaunizveidotās Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 7 mēnešu
kopbudžeta izpildi

Ludzas novada pašvaldības budžeta izpilde 2021.gada 1.pusgadā
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze attiecībā pret ieplānotajiem kopējiem
gada ieņēmumiem izpildīta par 52.09%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales konta 6 mēnešu atskaites sasniedzamie procenti ir
46%, bet faktiskā izpilde ir 44.85%. Tādējādi, pēc Valsts kases noteiktajiem iedzīvotāju nodokļa
sadales konta procentiem neizpilde uz pārskata gada 30.jūniju ir 51 835 EUR apmērā, jeb 1.15%.
Pirmā pusgada dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde – 48.60%.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu izpilde ir 360 259 EUR jeb 64.54% apmērā.
Minētā summa ietver nekustamā īpašuma nodokļa atgūtos parādus 31 057 EUR apmērā par zemi,
ēkām un mājokļiem, un atgūto parādu ieņēmumu izpilde ir 81.73% no plānotās parādu atgūšanas
summas 38 000 EUR apmērā.
Kopējie ieņēmumi pārskata gada 6 mēnešos no īpašumu pārdošanas ir 84 574 EUR.
Izpilde sastāda 96.55% no gada budžetā plānotās ieņēmumu summas 87 594 EUR apmērā.
Ieņēmumu no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem izpilde sastāda 38.15%.
No kopējās ieņēmumu izpildes 8 994 953 EUR apmēra, nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
ir 2 524 518 EUR, nodokļu ieņēmumu izpilde (46.85%), nenodokļu ieņēmumi (83.03%). Maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 277 560 EUR (38.15%), saņemtie maksājumi (transferti) ir
6 192 875 EUR (55.39%).
Pamatbudžeta izdevumu izpilde ir 8 474 976 EUR, kas sastāda 40.90 % no plānotajiem
pārskata gada izdevumiem, t.sk.;
Atlīdzībai - 4 097 600 EUR jeb 51.83%,
Precēm un pakalpojumiem – 1 325 721 jeb 37.88%, no kuriem 18 952 EUR ir valsts
kases aizdevumu apkalpošanas maksa,
Subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem – 939 617 EUR, jeb 45.07%,
Kapitāliem izdevumiem – 1 683 912 EUR, jeb 26.51%, no kuriem kapitālo izdevumu
transferti sastāda 530 902 jeb 100%.
Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izpilde sastāda 625 277 EUR, jeb 51.50%
no plānotajiem 1 214 219 EUR.
Bezdarbniekiem izmaksātās stipendijas sastāda 219 919 EUR - izpilde 66.46%
Pabalstos garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai pārskata gada sešos mēnešos
izmaksāti 93 523 EUR (57.38%).
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās sastāda 3 251 972 EUR.
Teritoriālās reformas rezultātā, kas stājās spēkā ar šī gada 1. jūliju, pievienojot esošajam
Ludzas novadam Zilupes, Ciblas un Kārsavas novadus atbilstoši tika sagatavots arī „Ziņojums
par 2021.gada 7 mēnešu jaunizveidotā Ludzas novada kopbudžeta izpildi”.
Pamatbudžeta ieņēmumu precizētā prognoze attiecībā pret ieplānotajiem kopējiem
gada ieņēmumiem izpildīta par 61.06%.
Pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales konta 7 mēnešu atskaites
sasniedzamie procenti ir 54.66%, bet faktiskā izpilde ir 54.36%. Tādējādi, pēc Valsts kases
noteiktajiem iedzīvotāju nodokļa sadales konta procentiem neizpilde uz pārskata gada 31.jūliju ir
29 708 EUR apmērā.
Septiņu mēnešu dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda izpilde – 56.19%.
2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu ieņēmumu izpilde ir 909 790 EUR
jeb 76.26% apmērā. Minētā summa ietver nekustamā īpašuma nodokļa atgūtos parādus 71 917
EUR apmērā par zemi, ēkām un mājokļiem, kas ir vairāk par 25 617 EUR par pārskata gadā
plānoto atgūstamo summu ( 84 300 EUR ). Plāna izpilde šinī gadījumā ir 85.3% apmērā.
Kopējie ieņēmumi pārskata gada 7 mēnešos no īpašumu pārdošanas ir 185 677 EUR.
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Izpilde sastāda 109.61%, pārsniedzot plānotos 169 402 EUR ieņēmumus par 9.61%.
Ieņēmumu no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem izpilde sastāda 50.07%.
No kopējās ieņēmumu izpildes 18 566 807 EUR apmēra, nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi ir 5 448 191 EUR, nodokļu ieņēmumu izpilde (57.04%), nenodokļu ieņēmumu izpilde
(91.62%). Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir 574 915 EUR, jeb procentuāli izpilde ir
50.55, saņemtie maksājumi ir 12 543 701 EUR ar izpildi 63.34% apmērā.
Pamatbudžeta izdevumu izpilde ir 18 136 594 EUR, kas sastāda 48.95 % no
plānotajiem pārskata gada izdevumiem, t.sk.;
Atlīdzībai - 9 262 504 EUR jeb 59.41%,
Precēm un pakalpojumiem – 3 407 551 jeb 45.10%, no kuriem 35 314 EUR ir valsts
kases aizdevumu apkalpošanas maksa,
Subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem – 1 789 069 EUR, jeb 47.66%,
Kapitāliem izdevumiem – 2 973 721 EUR, jeb 33.40%, no kuriem kapitālo izdevumu
transferti sastāda 530 902 jeb 100%.
Sociāla rakstura maksājumu un kompensāciju izpilde sastāda 1 372 208 EUR, jeb 49.24%
no plānotajiem 2 786 584 EUR.
Bezdarbniekiem izmaksātās stipendijas sastāda 450 811 EUR.
Pabalstos garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai pārskata gada septiņos
mēnešos izmaksāti 206 315 EUR.
Ziedojumu ieņēmumi ir 590 EUR, izdevumi 63 402 EUR, naudas līdzekļu un
noguldījumu atlikums perioda beigās ir 3 189 EUR.
Kopbudžeta naudas līdzekļu atlikums perioda beigās sastāda 5 948 299 EUR.

Ziņojums par Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 1.pusgada un jaunizveidotās Ludzas
novada pašvaldības 2021.gada 7 mēnešu kopbudžeta izpildi pieņemts zināšanai.

24.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 6/2021 ”Grozījumi Ludzas novada
domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021
„Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs; T.Vorkalis
T.Vorkalis sniedz informāciju par reklāmas ekrāna laukumā pie novada pašvaldības ēkas
Ludzā, tehnisko stāvokli, remonta apjomu un izmaksām.
Aicina nepiešķirt līdzekļus jauna reklāmas ekrāna iegādei.
Uzklausot sniegto informāciju, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma
projektu ar grozījumiem saistošajos noteikums. (Papildu līdzekļi reklāmas ekrāna laukumā pie
novada pašvaldības ēkas Ludzā iegādei EUR 46000, netiek piešķirti. (struktūrvienība 06.6010101.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/202-IE no
19.08.2021., samazinot izdevumus mājokļu attīstībai par EUR 20000, struktūrvienība 06.1000101.10-I, (izdevumu kods 300 “Subsīdijas un dotācijas”).
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
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finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka); PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Toms Vorkalis), Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.6.2021 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam””, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei saistošos noteikumus Nr. 6/2021 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021 „Par Ludzas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam” triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.

25.§
Par nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
2021.gada 9.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts <Vārds, Uzvārds>
atsavināšanas ierosinājums par nekustamā īpašuma “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
iegūšanu īpašumā.
Nekustamais īpašums, ”Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novadā reģistrēts Cirmas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000461738 ar kadastra numuru 68500030286, kas
sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 68500030286001 un zemes vienības 0,29 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68500030286.
2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma, “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai”. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo
daļu, atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Oglītes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68500030286, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 68500030286001 un
zemes vienības 0,29 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030286.
2. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

46

26.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010010771, Ābeļu iela 4, Ludza, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
12.08.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts Ērika Kondratjeva 12.08.2021.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1.1.5/2021/2760-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes vienību 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010771, Ābeļu iela 4,
Ludza, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augustā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes
vienības 600 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010010771, Ābeļu iela 4, Ludza, Ludzas
novads, nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68010010771, 600 m2
platībā, Ābeļu iela 4, Ludza, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68010010771
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
27.§
Par nekustamā īpašuma, zemes vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68500030362, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Saskaņā ar likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu,
atsavinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
atsavinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
09.08.2021. Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts <Vārds, Uzvārds> (pašvaldībā reģistrēts
ar Nr.3.1.1.5/2021/2715-S) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes vienību 0,40 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030362, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas
paredz, ka atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas novada pašvaldības īpašuma
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atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augustā pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes
vienības 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68500030362, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
nodošanu atsavināšanai”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 68500030362, 0,4 ha
platībā, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68500030362
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

28.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.40, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2021.gada 22.jūlijā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.40, Baznīcas
ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds, Uzvārds> ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.40, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.40, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas
procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
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dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.40, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Nr.40, Baznīcas ielā 8, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

29.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.18, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo: E.Mekšs
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk-likums) 4.panta pirmajā daļā
paredzēts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
2021.gada 5.augustā Ludzas novada pašvaldībā tika reģistrēts dzīvokļa Nr.18, Parku ielā
50, Ludzā, Ludzas novadā īrnieces, <Vārds, Uzvārds> atsavināšanas ierosinājums.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 6.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt atsavinātu publisku
personu nekustamo īpašumu dot attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par
dzīvokļa īpašuma Nr.18, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzsākt dzīvokļa Nr.18, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā, atsavināšanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.18, Parku ielā 50, Ludzā, Ludzas novadā,
reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
3. Reģistrēt Ludzas novada pašvaldības īpašuma tiesības Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatas
nodaļā, nodibinot dzīvokļa īpašumu objektam Parku ielā 50 – 18, Ludzā, Ludzas novads.
4. Nekustamā īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt nekustamā
īpašuma nosacītās cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprināšanai Ludzas novada domē.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.28, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā
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pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 28.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.28, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 28.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.28, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 670 - 28.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 7526,39 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit seši euro un 39 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.28 Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.28, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002569, kas sastāv no dzīvokļa 49,4 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
4789/194337 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060071001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060071 pārdošanas cenu EUR 7526,39 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit
seši euro un 39 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.28 Blaumaņa ielā
3, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 7526,39 (septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit seši
euro un 39 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo
samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 28.janvāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.28, Blaumaņa ielā 3, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.2, 28.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

31.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 29.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 16.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 353 - 57.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 10298,02 (desmit tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 02 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
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pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.57 Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002564, kas sastāv no dzīvokļa 38,6 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
3650/263545 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060078001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060078 pārdošanas cenu EUR 10298,02 (desmit tūkstoši divi simti
deviņdesmit astoņi euro un 02 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.57 Blaumaņa ielā
9, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 10298,02 (desmit tūkstoši divi simti deviņdesmit
astoņi euro un 02 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4
(četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 29.oktobra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.57, Blaumaņa ielā 9, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.15, 16.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

32.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 29.oktobrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7,
Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 15.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 351 - 7.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 6117,13 (seši tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro un 13 centu) apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.7 Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002562, kas sastāv no dzīvokļa 38,4 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
3697/263767 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060177001 un zemes ar kadastra
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apzīmējumu 68010060177 pārdošanas cenu EUR 6117,13 (seši tūkstoši viens simts
septiņpadsmit euro un 13 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.7 Blaumaņa ielā
11, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 6117,13 (seši tūkstoši viens simts septiņpadsmit
euro un 13 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo
samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 29.oktobra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.7, Blaumaņa ielā 11, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.15, 15.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

33.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 28.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.41, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2,
29.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.41, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts
Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 628 - 41.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 5293,76 (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs euro un 76 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.41 Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.41, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra
numuru 68019002568, kas sastāv no dzīvokļa 33,3 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas
3370/230115 no būves ar kadastra apzīmējumu 68010060241001 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010060241 pārdošanas cenu EUR 5293,76 (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit
trīs euro un 76 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> dzīvokli Nr.41, Blaumaņa ielā
23A, Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 5293,76 (pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit
trīs euro un 76 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4
(četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 28.janvāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.41, Blaumaņa ielā 23A, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.2, 29.§) tiks atcelti.
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4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

34.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 28.janvārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma
Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.2, 30.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā ir reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 773 - 13.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 14340,36 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un 36 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par dzīvokļa
īpašuma Nr.13 Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot
vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta
sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā, ar kadastra numuru
68019002566, kas sastāv no dzīvokļa 67,1 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 672/19312
no būves ar kadastra apzīmējumu 68010030034001 un zemes ar kadastra apzīmējumu
68010030034 pārdošanas cenu EUR 14340,36 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit euro un
36 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, dzīvokli Nr.13 Parku ielā 52,
Ludzā, Ludzas novadā par summu – EUR 14340,36 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti četrdesmit
euro un 36 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru)
mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo
samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 28.janvāra
lēmums „Par dzīvokļa īpašuma Nr.13, Parku ielā 52, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.2, 30.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

35.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
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2021.gada 25.martā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 1054 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0364, Baznīcas
iela 6, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.5, 28.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums - Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads reģistrēts Ludzas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000552262 ar kadastra numuru 68010040364, kas
sastāv no zemes vienības 1054 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010040364.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „Par nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas
apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads ar kadastra
numuru 68010040364, kas sastāv no zemes vienības 1054 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010040364 pārdošanas cenu EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00 centu)
apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nekustamo īpašumu Baznīcas
iela 6, Ludza, Ludzas novads par summu – EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti euro un 00
centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas
termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.marta
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1054 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0364, Baznīcas iela 6, Ludza, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.5, 28.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

36.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības ½ domājamās daļas
Latgales iela 199, Ludza, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 25.februārī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības 1180 m2 platībā ½ domājamās daļas (kadastra apzīmējums 6801 005
0204), Latgales ielā 199, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.4, 23.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamā īpašuma ½ domājamā daļa Latgales iela 199, Ludza, Ludzas novads
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000355636 ar kadastra numuru
68010050204, kas sastāv no zemes vienības 1180 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
68010050204.
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2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 1635,57 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci euro un 57 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības ½ domājamās daļas Latgales iela 199, Ludza, Ludzas novads
pārdošanas cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - apbūvētas zemes vienības ½ domājamās daļas
Latgales iela 199, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68010050204, kas sastāv no zemes
vienības 1180 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 68010050204 pārdošanas cenu
EUR 1635,57 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci euro un 57 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nekustamo īpašumu ½
domājamo daļu Latgales iela 199, Ludza, Ludzas novads par summu – EUR 1635,57 (viens
tūkstotis seši simti trīsdesmit pieci euro un 57 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā
pašvaldības pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai
jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2021.gada 25.februāra
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 1180 m2 platībā ½ domājamās daļas
(kadastra apzīmējums 6801 005 0204), Latgales ielā 199, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.4, 23.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

37.§
Par nekustamā īpašuma dzīvojamās mājas Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts,
Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
dzīvojamās mājas Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai”
(protokols Nr.19, 13.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums - Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads reģistrēts
Ņukšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000611419 ar kadastra numuru 68800010656,
kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68800010245001; 68800010245002;
68800010245003 un zemes vienības 0,5804 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68800010245.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 10880,59 (desmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 59 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu”,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
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19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68800010656, kas sastāv no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68800010245001; 68800010245002; 68800010245003 un zemes vienības 0,5804 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68800010245 pārdošanas cenu EUR 10880,59 (desmit tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit euro un 59 centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nekustamo īpašumu Līvānu
iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads par summu – EUR 10880,59 (desmit tūkstoši astoņi
simti astoņdesmit euro un 59 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības
pamatbudžeta kontā 4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz
pašvaldībai atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem)
gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 26.novembra
lēmums „Par nekustamā īpašuma, dzīvojamās mājas Līvānu iela 2, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas
novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.19, 13.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

38.§
Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības “Saulesmāja”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads pārdošanas cenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 28.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
apbūvētas zemes vienības
0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 004 0033,
“Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.20,
29.§).
Saskaņā ar minēto lēmumu:
1) Nekustamais īpašums - “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads reģistrēts
Isnaudas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000611393 ar kadastra numuru
68580040033, kas sastāv no zemes vienības 0,0812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
68580040033.
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta pārdošanas
cenu EUR 2016,37 (divi tūkstoši sešpadsmit euro un 37 centu) vērtībā apmērā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ludzas novada
pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas 2021.gada 16.augusta lēmumu „ Par nekustamā
īpašuma, apbūvētas zemes vienības “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads pārdošanas
cenas apstiprināšanu”, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
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novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma - “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ar
kadastra numuru 68580040033, kas sastāv no zemes vienības 0,0812 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 68580040033pārdošanas cenu EUR 2016,37 (divi tūkstoši sešpadsmit euro un 37
centu) apmērā.
2. Atsavināt par labu <Vārds, Uzvārds>, <personas kods>, nekustamo īpašumu
“Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads par summu – EUR 2016,37 (divi tūkstoši
sešpadsmit euro un 37 centu) apmērā, kuru personai ir jāiemaksā pašvaldības pamatbudžeta kontā
4 (četru) mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vai jāsniedz pašvaldībai atbildi, norādot
vēlamo samaksas termiņu par objektu, kas nav ilgāks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Neizpildot šī lēmuma 2.punkta nosacījumus, šis lēmums un 2020.gada 28.decembra
lēmums „Par nekustamā īpašuma, apbūvētas zemes vienības 0,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6858 004 0033, “Saulesmāja”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.20, 29.§) tiks atcelti.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā
(Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

39.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā,
Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 26.novembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma
Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.19, 11.§).
Nekustamais īpašums – dzīvokļa īpašums Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas novadā
reģistrēts Ludzas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1133 - 1 ar kadastra numuru
68019002570, kas sastāv no dzīvokļa 37,1 m2 platībā, kopīpašuma domājamās daļas 3651/21999
no būvēm ar kadastra apzīmējumiem 68010050099001; 68010050099002 un zemes ar kadastra
apzīmējumu 68010050099 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 1949,63 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit deviņi euro
un 63 centu).
2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā, Ludzas
novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, dzīvokļa īpašuma Nr.1, Tālavijas ielā 27, Ludzā,
Ludzas novadā ar kadastra numuru 68019002570, kas sastāv no dzīvokļa 37,1 m2 platībā,
kopīpašuma domājamās daļas 3651/21999 no būvēm ar kadastra apzīmējumiem
68010050099001; 68010050099002 un zemes ar kadastra apzīmējumu 68010050099 izsoles
noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 1949,63 (viens
tūkstotis deviņi simti četrdesmit deviņi euro un 63 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā
ar pielikumu.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

40.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2019.gada 26.septembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0156, 0,6 ha platībā, kas atrodas Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.15, 21.§).
Nekustamais īpašums – “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads reģistrēts Isnaudas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000611517 ar kadastra numuru 68580060099, kas
sastāv no zemes vienības 0,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68580060156 uz Ludzas
novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 2516,37 (divi tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro un 37
centu).
2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Ežmaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68580060099, kas sastāv no zemes vienības 0,63 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68580060156 izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu, pirmās
izsoles sākumcenu - EUR 2516,37 (divi tūkstoši pieci simti sešpadsmit euro un 37 centu) apmērā
un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

41.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads
izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600060049, 6,8 ha platībā, kas atrodas Istras pagastā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 22.§).
Nekustamais īpašums – “Auziņi” Istras pagasts, Ludzas novads reģistrēts Istras pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000610161 ar kadastra numuru 68600060049, kas sastāv no
zemes vienības 6,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060049 uz Ludzas novada
pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 10866,37 (desmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un
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37 centu).
2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas
novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Auziņi”, Istras pagasts, Ludzas novads
ar kadastra numuru 68600060049, kas sastāv no zemes vienības 6,43 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 686000600049 izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu, pirmās izsoles
sākumcenu - EUR 10866,37 (desmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit seši euro un 37 centu)
apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
42.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Daļina”, Stankeviči,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 28.decembrī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0050, 1,2 ha platībā, c.Stankeviči, Rundēnu
pagastā, Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.20, 30.§).
Nekustamais īpašums – “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu pagasts, Ludzas novads reģistrēts
Rundēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000609309 ar kadastra numuru
68920060050, kas sastāv no zemes vienības 1,2 ha platībā (t.sk. 1,0 ha mežaudze) ar kadastra
apzīmējumu 68920060050 uz Ludzas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar minēto lēmumu Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija
noteica objekta nosacīto cenu EUR 5781,74 (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens euro
un 74 centu).
2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, zemes vienības “Daļina”, Stankeviči, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads ar kadastra numuru 68920060050, kas sastāv no zemes vienības 1,2 ha
platībā ( t.sk. 1,0 ha mežaudze) ar kadastra apzīmējumu 68920060050 izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu, pirmās izsoles sākumcenu - EUR 5781,74 (pieci tūkstoši septiņi
simti astoņdesmit viens euro un 74 centu) apmērā un izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

59

43.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads
otrās izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma
par nodošanu atsavināšanai atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
2020.gada 25.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu „Par nekustamā īpašuma,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 68600060104, 3,0 ha platībā, kas atrodas Istras pagastā,
Ludzas novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 23.§).
2021.gada 29.aprīlī Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma –
zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un sākumcenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 28.§).
2021.gada 21.jūnijā Ludzas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma –
zemes vienības “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads pirmās izsoles rezultātu, protokola un
otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 20.§).
Nekustamais īpašums – “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads ir reģistrēts Istras
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000610178 ar kadastra numuru 68600060151, kas
sastāv no zemes vienības 2,73 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 68600060104 uz Ludzas
novada pašvaldības vārda. 2021.gada 3.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma – zemes vienības
“Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas novads otrā izsole. Izsolei nepieteicās neviens pretendents, līdz
ar to izsole ir atzīta par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 4.punkts nosaka, ka
var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. Komisija, izvērtējot situāciju, ierosina
apstiprināt pirmās izsoles protokolu Nr.2, atzīt izsoli par nenotikušu un atcelt lēmumu par
nodošanu atsavināšanai.
2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija pieņēma
lēmumu “Par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Ezerloki”, Istras, Ludzas novads otrās
izsoles rezultātu, protokola apstiprināšana un lēmuma par nodošanu atsavināšanai atcelšanu” un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrās daļas 4.punktu,
ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2021.gada 3.augusta nekustamā īpašuma, “Ezerloki”, Istras pagasts, Ludzas
novads ar kadastra numuru 68600060151, kas sastāv no zemes vienības 2,73 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 68600060104 otrās izsoles protokolu Nr.2 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt 2020.gada 25.jūnija Ludzas novada lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 68600060104, 3,0 ha platībā, kas atrodas Istras pagastā, Ludzas
novadā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.10, 23.§).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
44.§
Par dzīvoklim “Paegles”-8, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads,
piekrītošās zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Ziņo: E.Mekšs
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Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 21.jūlijā saņemts <Vārds, Uzvārds>, <deklarētā
dzīvesvieta>., (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3.1 1.5/2021/2396-S) iesniegums par dzīvoklim
“Paegles”-8, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, piesaistītā zemes gabala domājamās
daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka dzīvoklis
“Paegles”-8, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, saskaņā ar 1991.gada 21.jūnija likuma
”Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju” 19.pantu, ar 1993.gada
17.jūnija vienošanos, kuru 17.06.1993. reģ. Nr.39, apliecināja Salnavas pagasta Tautas deputātu
padomes sekretāre A.Elste, tika nodots īpašumā pret pajām <Vārds, Uzvārds>.
Dzīvojamai mājai “Paegles”, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, piesaistītais
zemes gabals reģistrēts Rēzeknes tiesas Salnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.100000060494. Zemes gabala kadastra apzīmējums 6894 006 0426, kopējā platība 2061 m²
(0.2061 ha). Dzīvoklim “Paegles”-8, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, piekrīt 423/3620
domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmā daļa
nosaka, ja dzīvojamā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likuma “Par kooperatīvo
dzīvokļu privatizāciju” un likuma “Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju” komisija nosaka katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamo daļu un nodod
privatizācijai vai nomā uz 99 gadiem zemes gabalu, uz kura dzīvojamā māja uzcelta, bet šā panta
ceturtā daļa nosaka, ka šā panta pirmajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai pašvaldības
zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos par
zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo un ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Nodot <Vārds, Uzvārds> īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai “Paegles”,
Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads, piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 6894
006 0426) dzīvoklim Nr.8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 68940060426001-008) piekrītošās
423/3620 domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala 2061 m² (0.2061 ha) kopplatībā.
2. Noslēgt vienošanos ar <Vārds, Uzvārds> par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā
bez atlīdzības.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt vienošanās par
zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības noslēgšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

45.§
Par nekustamā īpašuma – zemes vienības (starpgabals) “Pakalni”, Salnavas pagasts,
Ludzas novads, pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.21
(protokols Nr.10) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pakalni”, kadastra numurs
68940110079, nodošanu atsavināšanai”.
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.22
(protokols Nr.10) “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pakalni”, kadastra numurs 6894 011
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0079, izsoles sākumcenas (nosacītās cenas) un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
2021.gada 27.jūlijā izsole netika rīkota, jo saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, kas nosaka, ka šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās
mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās
personas mēneša laikā iesniegt pieteikumus par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja noteiktajā
termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu
noslēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.
2021.gada 16.jūlijā <Vārds, Uzvārds> novada pašvaldībā, kā starpgabala pierobežnieks,
iesniedza pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, uz nekustamo īpašumu – “Pakalni”,
Salnavas pagasts, Ludzas novads, kadastra numurs 6894 011 0079, kas sastāv no vienas zemes
vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0090 un kopējo platību 3,07 ha (t.sk.
meža zeme ar mežaudzi 2,29 ha).
<Vārds, Uzvārds> ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti
euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 14.panto otro daļu, 36.panta pirmo daļu un pašvaldības
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada 11.augusta lēmumu “Par nekustamā
īpašuma –zemes vienības (starpgabals) “Pakalni”, Salnavas pagasts, Ludzas novads pirmpirkuma
tiesību izmantošanu” un ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noslēgt pirkuma līgumu ar <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvevieta>,
par nekustamā īpašuma “Pakalni”, Salnavas pagasts, Ludzas novads, kadastra numurs 6894 011
0079, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 6894 011 0090
un kopējo platību 3,07 ha (t.sk. meža zeme ar mežaudzi 2,29 ha) iegūšanu īpašumā par nosacīto
sākumcenu EUR 4200,00 (četri tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma līguma
noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
46.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pagasts,
Ludzas novads trešās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 27.maija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.24
(protokols Nr.8) “Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas
novads atsavināšanu trešajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos”.
2021.gada 20.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma – dzīvokļa Bērzu iela 1-3, Goliševa,
Goliševas pagasts, Ludzas novads trešā izsole. Izsolē piedalījās viens pretendents- juridiska
persona SIA ”Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157, juridiskā adrese: Ģimnāzijas
iela 24-1a, Daugavpils, LV-5401. Pretendents nosolīja izsolāmo objektu par augstāko cenu EUR
1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi) un ieguva tiesības iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu
laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta
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pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā
nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
Juridiska persona SIA ”Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157 ir samaksājis
visu pirkuma maksu EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 34.panta otro
daļu, 36.panta pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 20.jūlijā organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Bērzu iela 1-3, Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas
novads, kadastra numurs 6854 900 0012, kas sastāv no trīs istabu dzīvokļa 80,2 m² platībā, kā arī
654/14130 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums
68540040225011) un trīs palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi: 68540040225012;
68540040225013; 68540040225014), 2021.gada 20.jūlija izsoles rezultātus. Nekustamais
īpašums nosolīts par EUR 1100,00 (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi). Par izsoles
uzvarētāju atzīt juridisko personu SIA ”Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157,
juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 24-1a, Daugavpils, LV-5401.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma līguma
noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

47.§
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 36A-2, Kārsava, Ludzas novads
trešās izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 27.maija domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.23
(protokols Nr.8) “Par nekustamā īpašuma Vienības iela 36A - 2, Kārsava, Ludzas novads
atsavināšanu trešajā izsolē un grozījumiem izsoles noteikumos”.
2021.gada 20.jūlijā tika rīkota nekustamā īpašuma – dzīvokļa Vienības iela 36A-2,
Kārsava, Ludzas novads trešā izsole. Izsolē piedalījās trīs pretendenti. Augstāko cenu piedāvāja
– fiziska persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.. Pretendents
nosolīja izsolāmo objektu par augstāko cenu EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro un 00
centi) un ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Vienības iela 36A -2, Kārsava,
Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu “Institūcija,
kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā
likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta pirmā daļa
nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu
laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma
summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
Pēteris Naļivaiko ir samaksājis visu pirkuma maksu EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti
euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 34.panta
otro daļu, 36.panta pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 20.jūlijā organizētās izsoles rezultātiem, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās
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un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Vienības iela 36A-2, Kārsava, Ludzas novads, kadastra
numurs 6809 900 0576, kas sastāv no divu istabu dzīvokļa 49 m² platībā, kā arī 4882/53474
kopīpašuma domājamām
daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums
68090010018001), 2021.gada 20.jūlija izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par
EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti euro un 00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt <Vārds,
Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>..
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma līguma
noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
48.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2021
“Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021
„Ludzas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu, 24.pantu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.7/2021 “Grozījumi Ludzas
novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Ludzas novada pašvaldības
nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.7/2021 “Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos
Nr. 1/2021 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.7/2021 “Grozījumi Ludzas novada domes
2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Ludzas novada pašvaldības nolikums””
publicēšanu oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. nodrošināt saistošo noteikumu brīvu pieejamību Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
brīvu pieejamību Ludzas novada pilsētu un pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
49.§
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Par grozījumiem Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā
“Par Ludzas novada pilsētu un pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu”
(protokols Nr.4, 13.§)
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.,punktu, ņemot vērā
Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Ludzas novada domes 2021.gada 16.jūlija sēdes lēmumā “Par
Ludzas novada pilsētu un pagasta pārvalžu vadītāju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.4, 13.§):
1.1. Izteikt lēmuma lemjošās daļas 2., 3. un 6.punktus šādā redakcijā:
“2. Noteikt Ludzas novada Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja
mēneša algas
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.
3. Noteikt Ludzas novada Malnavas pagasta pārvaldes vadītāja
mēneša algas
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.
6. Noteikt Ludzas novada Salnavas pagasta pārvaldes vadītāja
mēneša algas
EUR 1100,00 apmērā, ar amata likmi 0,5 – EUR 550,00.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

50.§
Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu
Ziņo: E.Mekšs
E.Mekšs izvirza kandidātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvam: Ivetu Gajevsku, Ainu
Poikāni, Agri Pentjušu.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija noteikumu Nr.1/2021
“Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm” 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
Iveta Gajevska
Aina Poikāne
Agris Pentjušs
51.§
Par A.Bojāres atbrīvošanu no Mežvidu pagasta pārvaldes vadītājas amata
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 26.jūlijā Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja Antra Bojāre iesniedza Ludzas
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novada pašvaldībā iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts 26.07.2021. ar reģistrācijas
numuru 3.1.2.8/2021/641), kurā A.Bojāre lūdz izbeigt darba tiesiskās attiecības pēc darba devēja
un darbinieka abpusējās vienošanās.
Ludzas novada dome izskatot jautājumu par Antras Bojāres atbrīvošanu no Mežvidu
pagasta pārvaldes vadītāja amata, konstatēja, ka:
1) Antra Bojāre ar 2009.gada 3.augustu tika pieņemta darbā Mežvidu pagasta pārvaldes
vadītājas amatā;
2) ar Ludzas novada dome 2021.gada 16.jūlija pieņēma lēmumu “Ludzas novada
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā” (protokols Nr.4, 6.§);
3) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, pašvaldības
iestāžu vadītāju iecelšana amatā un atbrīvošana no amata ir domes kompetencē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> no Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja
amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības 2021.gada 31.augustā pēc darba devēja un darbinieka
savstarpējās vienošanās saskaņā ar Darba likuma 114.pantu.
2. Mežvidu pagasta pārvaldes vadītājai A.Bojārei nodot un Salnavas pagasta pārvaldes
vadītājai Annai Gabrānei pieņemt lietas un līdz 2021.gada 31.augustam sastādīt lietu un iestādes
vadītāja pārziņā esošo materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas aktu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam noslēgt ar Antru
Bojāri vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

52.§
Par Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā
Ziņo: E.Mekšs; I.Gajevska
Piedāvā iecelt Ludzas novada Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Annu Gabrāni.
Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu
sagatavot vēlēšanu zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu
vēlēšanu zīmi.
Deputāti izdara savu izvēli.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra deputāta
balsojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu,
Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Balsu skaitīšanas komisijas
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2021.gada 26.augusta protokolu Nr.1, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: PAR – 15 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.septembri iecelt Annu Gabrāni, <personas kods>, Ludzas novada
Mežvidu pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

53.§
Par A.Posredņikova atbrīvošanu no Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amata
Ziņo: E.Mekšs
2021.gada 17.augustā Goliševas pagasta pārvaldes vadītājs Anatolijs Posredņikovs
iesniedza Ludzas novada pašvaldībā iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts
17.08.2021. ar reģistrācijas numuru 3.1.2.8/2021/694), kurā A.Posredņikovs lūdz atbrīvot viņu no
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
Ludzas novada dome izskatot jautājumu par Anatolija Posreņikova atbrīvošanu no
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amata, konstatēja, ka:
1) Anatolijs Posredņikovs ar 2009.gada 3.augustu tika pieņemts darbā Goliševas pagasta
pārvaldes vadītāja amatā;
2) ar Ludzas novada dome 2021.gada 16.jūlija pieņēma lēmumu “Ludzas novada
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā” (prot.Nr.4 4.§);
3) saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, pašvaldības
iestāžu vadītāju iecelšana amatā un atbrīvošana no amata ir domes kompetencē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina,
Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> no Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja
amata un izbeigt darba tiesiskās attiecības 2021.gada 31.augustā pēc darbinieka uzteikuma
saskaņā ar Darba likuma 100.pantu.
2. Goliševas pagasta pārvaldes vadītājam A.Posredņikovam nodot un Malnavas pagasta
pārvaldes vadītājai Irēnai Kaupužei pieņemt lietas un līdz 2021.gada 31.augustam sastādīt lietu
un iestādes vadītāja pārziņā esošo materiālo vērtību nodošanas-pieņemšanas aktu.
3. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļevam noslēgt ar Anatoliju
Posredņikovu vienošanos par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.

54.§
Par Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana amatā
Ziņo: E.Mekšs; I.Gajevska
Piedāvā iecelt Ludzas novada Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amatā Irēnu Kaupuži.
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Sēdes vadītājs E.Mekšs izsludina pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu
sagatavot vēlēšanu zīmes.
Balsu skaitīšanas komisija katram domes deputātam izsniedz 1 (vienu) sagatavotu
vēlēšanu zīmi.
Deputāti izdara savu izvēli.
Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas un ierakstu izdarīšanas balsošanas gaitas protokolā,
balsu skaitīšanas komisijas locekle I.Gajevska paziņo balsojuma rezultātus, nolasot katra deputāta
balsojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 69.² pantu,
Ludzas novada pašvaldības nolikuma 14.punktu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, Balsu skaitīšanas komisijas
2021.gada 26.augusta protokolu Nr.2, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm: atklāti balsojot: PAR
– 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs,
Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.septembri iecelt Irēnu Kaupuži, <personas kods>Ludzas novada
Goliševas pagasta pārvaldes vadītāja amatā.

55.§
Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu A.Posredņikovam
Ziņo: E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldība 2021.gada 17.augustā saņēma <Vārds, Uzvārds>, <personas
kods> (adrese: Aizgāršas iela 23, c.Goliševa, Goliševas pagasts, Ludzas novads) iesniegumu
(Ludzas novada pašvaldībā reģistrēts ar nr. 3.1.1.8/2819), kurā A.Posredņikovs lūdz Ludzas
novada domei piešķirt viņai kā bijušajam Goliševas pagasta padomes priekšsēdētājam pabalstu
saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15¹.pantu.
A.Posredņikovs no 1997.gada 14.marta līdz 2009.gada 1.jūlijam bija Ludzas rajona
Goliševas pagasta padomes priekšsēdētājs.
Atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15¹.pantā pirmajā un otrajā daļā
noteiktajam, Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk —
pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes,
novada domes vai pagasta padomes:
1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;
2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš
ieņēmis algotu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;
3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus sasaukumus;
4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā, kura
izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;
5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai,
kad tā apvienojusies ar citu pašvaldību.
Pabalstu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu, kuru
iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, ja persona atbilst visiem šādiem kritērijiem:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu
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“Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo
apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas, nebūdams darba
tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības pārvaldes institūciju, veic šīs
saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts
(ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam".
Likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmā daļa nosaka, ka Tiesības uz vecuma pensiju
ir sievietēm un vīriešiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas stāžs nav
mazāks par 20 gadiem.
Likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 8.1 punkts nosaka, ka Šā likuma
pirmajā daļā noteiktais vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums — no 62 līdz 65
gadiem — pieaug pakāpeniski, un no 2014.gada 1.janvāra tas ir 62 gadi un trīs mēneši, no
2015.gada 1.janvāra — 62 gadi un seši mēneši, no 2016.gada 1.janvāra — 62 gadi un deviņi
mēneši, no 2017.gada 1.janvāra — 63 gadi, no 2018.gada 1.janvāra — 63 gadi un trīs mēneši, no
2019.gada 1.janvāra — 63 gadi un seši mēneši, no 2020.gada 1.janvāra — 63 gadi un deviņi
mēneši, no 2021.gada 1.janvāra — 64 gadi, no 2022.gada 1.janvāra — 64 gadi un trīs mēneši, no
2023.gada 1.janvāra — 64 gadi un seši mēneši, no 2024.gada 1.janvāra — 64 gadi un deviņi
mēneši, no 2025.gada 1.janvāra — 65 gadi.
Pensijas vecuma paaugstināšanas tabula ir norādīta Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras
oficiālajā
informācijā
mājas
lapā
[https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vecuma-pensija/pensijas-vecumapaaugstinasana-no-62-lidz-65-gadu-vecumam/].
Ņemot vērā likumu “Par valsts pensijām” un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
informāciju, Anatolijam Posredņikovam tiesības uz vecuma pensiju radīsies 2026.gada 1.jūlijā.
Līdz ar to Anatolijam Posredņikovam tiesības uz pabalstu saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta
statusa likuma 15¹.pantu ir radušās kopš 2021.gada 1.jūlija.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts pensijām” 11.panta pirmo daļu un pārejas noteikumu
1
8. punktu, Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15.¹pantu, ņemot vērā Ludzas novada
domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.augusta kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET
– nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.septembri piešķirt <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ikmēneša
pabalstu saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 15¹.pantā noteikto.
2. Pabalstu izmaksāt no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
3. Ludzas novada pašvaldības sekretārei I.Vondai nosūtīt A.Posredņikovam šo lēmumu.

56.§
Par izmaiņām Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo: E.Mekšs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma (apstiprināts ar
Ludzas novada domes 17.09.2009. sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 26.§), grozījumi ar Ludzas
novada domes 22.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 10.§)) 3.1.punktu, ņemot vērā Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.augusta sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un Ludzas novada domes sociālo,
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izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada 19.augusta kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 29.§)
šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt no Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva komisijas
locekli Inesi Kamzoli.
1.2. Iekļaut Ludzas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā komisijas
locekli Ilonu Seņkovu (Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsultu).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības personāla speciālistei Inārai Strazdai sastādīt valsts
amatpersonu saraksta grozījumus un elektroniskā veidā iesniegt tos Valsts ieņēmumu dienestā,
izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
Sergejam Jakovļevam.
57.§
Par atļauju S.Jakovļevam savienot amatus
E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta ceturtās daļas 2.punktu b)apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2020.gada 19.augusta sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas un
Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2020.gada
19.augusta kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka,
Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut Sergejam Jakovļevam, <personas kods> savienot Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektora amatu ar iestādes „Ludzas novada pašvaldība” vadītāja amatu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veic Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

58.§
Par pašvaldības iestādes “Ludzas Tautas nams” nosaukuma maiņu
Ziņo: I.Silicka; L.Greitāne, E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 27.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 25.augusta ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt pašvaldības iestādes “Ludzas Tautas nams” nosaukumu uz “Ludzas Kultūras
nams”.
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2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

59.§
Par pašvaldības iestādes “Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
reorganizāciju
Ziņo: I.Silicka
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 27.punktu, ņemot
vērā Ludzas novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2021.gada 25.augusta ārkārtas sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.septembri reorganizēt pašvaldības iestādi “Ludzas novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvalde” nododot pārvaldes nolikumā noteikto pašvaldības kompetencē
esošo:
1.1. kultūras jautājumu risināšanu pašvaldības iestādei “Ludzas Kultūras nams”;
1.2. sporta jautājumu risināšanu pašvaldības iestādei “Ludzas novada Sporta skola”.
2. Mainīt pašvaldības iestādes “Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
nosaukumu uz “Ludzas novada Izglītības pārvalde”.
3. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada Izglītības pārvalde”
nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas novada Sporta skola”
nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības iestādes “Ludzas Kultūras nams” nolikumu
saskaņā ar 3.pielikumu.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
organizēt pašvaldības iestādes “Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde” darbinieku
brīdināšanu par izmaiņām darba tiesiskajās attiecībās.

60.§
Par Guntas Stoleres atbrīvošanu no ieņemamā amata
Ziņo: I.Silicka
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.apakšpunktu, Darba likuma 100.pantu, Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas
Guntas Stoleres 2021.gada 23.augusta iesniegumu par atbrīvošanu no Blontu pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja amata ar 2021.gada 31.augustu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Guntu Stoleri, <personas kods>, no Blontu pagasta pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājas amata ar 2021.gada 31.augustu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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61.§
Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr.8/2021 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu
izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Ziņo: I.Silicka; A.Gendele, E.Mekšs
A.Gendele atgādina par “LATGALES PARTIJAS” deputātu 2021.gada 18.augusta
iesniegumu “Par priekšlikumu iesniegšanu”.
Izskatot spēkā esošus saistošus noteikumus par ēdināšanas izmaksu segšanu
izglītojamajiem jaunizveidotā Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs un lai nodrošinātu
vienlīdzīgus apstākļus visiem izglītojamiem visās izglītības iestādēs Ludzas novadā,
“LATGALES PARTIJAS” Ludzas novada deputāti ierosina nodrošināt no 2021.gada
1.septembra Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas izmaksu
segšanu 100% apmērā no pašvaldības budžeta līdzekļiem visiem 5.-12.klašu izglītojamajiem un
pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem.
Lai stiprinātu Ludzas novada vidusskolu konkurētspēju un ieinteresētu skolēnus palikt
mācīties novada izglītības iestādēs, kā arī finansiāli atbalstīt skolēnu ģimenes un ļaut skolēniem
pilnveidot praktiskās iemaņas, lai līdz ar vidusskolas atestātu varētu saņemt pievienoto vērtību –
autovadītāja kvalifikāciju, piedāvā izstrādāt un apstiprināt kārtību par “B” kategorijas
autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības apmaksu novada vidusskolēniem.
Uzklausot ziņojumu par jautājuma sagatavošanas gaitu, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.augusta ārkārtas sēdes
atzinumu, domes deputātu viedokļus, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, ņemot vērā Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.augusta ārkārtas sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.8/2021 „Par ēdināšanas
izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs”, saskaņā ar
pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus
Nr.8/2021 „Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības
izglītības iestādēs” elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
2.2. nodrošināt saistošo noteikumu Nr.8/2021 „Par ēdināšanas izmaksu segšanu
izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” publicēšanu oficiālajā laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis” un Ludzas novada pašvaldības mājas lapā;
2.3. nodrošināt saistošo noteikumu brīvu pieejamību Ludzas novada domes ēkā.
3. Uzdot novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt saistošo noteikumu
brīvu pieejamību Ludzas novada pilsētu un pagastu pārvalžu ēkās.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
62.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: E.Mekšs
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1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije”
iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 20.08.2021. un reģistrēts ar Nr.3.1.1.4/2021/2870-S, ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Muzikālā pastaiga Ludzas pilsētas
parkā” organizēšanai EUR 70.00 apmērā. Pasākums tiks organizēts š.g. 26.augustā, Ludzas
pilsētas parkā (pie dīķa), piedalīsies mākslinieki no Ludzas novada un Rēzeknes pilsētas.
Plānotais finansējuma izlietojums: ziedi – EUR 70.00.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
EUR 150.00 vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” pašvaldības līdzfinansējumu
EUR 70.00 apmērā organizēšanai.
2. Ludzas krievu biedrībai “Nasliedije” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus
(pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Ludzas Māmiņu kluba
“Puķuzirnītis”” iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 19.08.2021. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.4/2021/2847-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu ikgadējā pasākuma
organizēšanai 150.00 EUR apmērā.
Pasākums Tēvu dienas fotosesija, notiks š.g. 12.septembrī Ludzas pilsētas parkā.
Pasākumā piedalīsies ģimenes ar bērniem, tētiem, mammām un pārējiem ģimenes locekļiem.
Finansējums paredzēts kancelejas preču iegādei radošo darbnīcu nodrošināšanai, kafijas
pauzei.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības
nolikuma (turpmāk tekstā - Nolikums) 14.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt sabiedriskā organizācija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pasākumu novada
teritorijā un plānotie rezultāti vērsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības
aktivitāšu veicināšanu un attīstību.
Nolikuma 16.punkts nosaka, ka pasākumu realizēšanai piešķiramā summa ir līdz
150.00 EUR vienam pasākumam.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs
Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija Kušča), Ludzas novada dome
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NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” pašvaldības
līdzfinansējumu 150.00 EUR apmērā ikgadējā pasākuma organizēšanai.
2. Biedrībai “Ludzas māmiņu klubs “Puķuzirnītis”” 10 dienu laikā pēc pasākuma
īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus
dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas
mērķi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektoram S.Jakovļevam.

63.§
Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu
____________________________________________________________________________
Ziņo: E.Mekšs
Izskatot <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvevieta>, 2021.gada
17.augusta iesniegumu, kas reģistrēts Ludzas novada pašvaldībā 2021.gada 17.augustā ar
Nr.3.1.1.5/2021/2808-S, par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu Margaritai Paurei, no
īpašumā esoša nekustama īpašuma ar kadastra numuru 6890 005 0046 tiks atdalīta zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 6890 006 0100 un izveidots jauns nekustamais īpašums, Margarita Paure
lūdz jaunam īpašumam piešķirt nosaukumu „Jaunčīgas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 11.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris
Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs,
Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6890 005 0046, “Čigas”, Pušmucovas
pagasts, Ludzas novads zemes vienību 6,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6890 006 0100.
2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6890 006 0100 izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Jaunčīgas”, Pušmucovas pagasts, Ludzas novads.

64.§
Par kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5902LB
pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu un Kārsavas novada pašvaldības
2021.gada 30.jūnija domes sēdes lēmuma N.7 (protokols Nr.11) atcelšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē 2021.gada 30.jūnijā pieņēma lēmumu
Nr.7 (protokols Nr.11) “Par Kārsavas novada pašvaldības kustamās mantas - lietota traktora
JUMZ 6KL nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” ar kuru tika nolemts pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kārsavas novada
pašvaldībai piederošo kustamo mantu - lietotu traktoru JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs
T5902LB, kā arī apstiprināja izsoles sākumcenu un izsoles noteikumus.
2021.gada 23.augustā tika rīkota kustamās mantas - lietota traktora JUMZ 6KL, valsts
reģistrācijas numurs T5902LB, pirmā izsole. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles
dalībnieks, līdz ar to pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija atzina izsoli
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par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka,
ka var ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas
3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
23.augusta kustamās mantas - lietota traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5902LB,
pirmās izsoles protokolu Nr.1 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt Kārsavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes 2021.gada 30.jūnija
lēmumu Nr.7 (protokols Nr.11) “Par Kārsavas novada pašvaldības kustamās mantas- lietota
traktora JUMZ 6KL nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles noteikumu
apstiprināšanu”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

65.§
Par kustamās mantas – lietotas traktora piekabes MMZ-771B, valsts reģistrācijas
numurs P7406LT pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldības dome domes ārkārtas sēdē 2021.gada 30.jūnijā pieņēma
lēmumu Nr.8 (protokols Nr.11) “Par Kārsavas novada pašvaldības kustamās mantas - lietotas
traktora piekabes MMZ-771B nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” ar kuru tika nolemts pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Kārsavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu- lietotu traktora piekabi MMZ-771B,
valsts reģistrācijas numurs P7406LT, kā arī apstiprināja pirmās izsoles sākumcenu un izsoles
noteikumus.
2021.gada 23.augustā tika rīkota kustamās mantas - lietotas traktora piekabes MMZ-771B,
valsts reģistrācijas numurs P7406LT, pirmā izsole. Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens
izsoles dalībnieks, līdz ar to pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija atzina
izsoli par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Pašvaldības īpašuma privatizācija un atsavināšanas komisija, izvērtējot situāciju, piedāvā
rīkot otru izsoli ar augšupejošu soli samazinot izsoles sākumcenu EUR 1100,00 (viens tūkstotis
viens simts euro un 00 centi) par 20 %.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas
1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
23.augusta kustamās mantas - lietotas traktora piekabes MMZ-771, valsts reģistrācijas numurs
P7406LT , pirmās izsoles protokolu Nr.2 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Noteikt Ludzas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - lietotas traktora
piekabes MMZ-771B, valsts reģistrācijas numurs P7406LT otro izsoli, apstiprināt otrās izsoles
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sākumcenu EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) un izsoles noteikumussaskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

66.§
Par kustamās mantas – lietota traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC
utilizācijas vajadzībām pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu, otrās izsoles sākumcenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldības dome domes ārkārtas sēdē 2021.gada 30.jūnijā pieņēma
lēmumu Nr.9 (protokols Nr.11) “Par Kārsavas novada pašvaldības kustamās mantas - lietota
traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC, nosacītās cenas utilizācijas vajadzībām
noteikšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” ar kuru tika nolemts pārdot mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli Kārsavas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu- lietotu traktoru
T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC, utilizācijas vajadzībām kā arī apstiprināja pirmās
izsoles sākumcenu un izsoles noteikumus.
2021.gada 23.augustā tika rīkota kustamās mantas - lietota traktora T150K, valsts
reģistrācijas numurs T8487LC, utilizācijas vajadzībām pirmā izsole. Noteiktajā termiņā netika
reģistrēts neviens izsoles dalībnieks, līdz ar to pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisija atzina izsoli par nenotikušu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka,
ka var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma
atsavināšanu,var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem.
Pašvaldības īpašuma privatizācija un atsavināšanas komisija, izvērtējot situāciju, piedāvā
rīkot otru izsoli ar augšupejošu soli samazinot izsoles sākumcenu EUR 940,00 (deviņi simti
četrdesmit euro un 00 centi) par 20 %.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmās daļas
1.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms
Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
23.augusta kustamās mantas - lietota traktora T150K, valsts reģistrācijas numurs T8487LC
utilizācijas vajadzībām, pirmās izsoles protokolu Nr.3 un atzīt izsoli par nenotikušu.
2. Noteikt Ludzas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas - lietota traktora
T150K , valsts reģistrācijas numurs T8487LC utilizācijas vajadzībām otro izsoli, apstiprināt otrās
izsoles sākumcenu EUR 752,00 (septiņi simti piecdesmit divi euro un 00 centi) un izsoles
noteikumus - saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
67.§
Par nekustamā īpašuma – “Mežsili”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads
izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.13
(protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma “Mežsili”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
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2021.gada 12.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma “Mežsili”, Mežvidu pagasts,
Ludzas novads, kadastra numurs 6870 004 0304 izsole, uz kuru bija reģistrējušies četri
pretendenti: Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322, SIA “LATVIJAS
FINIERIS MEŽS”, reģistrācijas numurs 40003916891, Vineta Poikāne, personas kods
240775-12802, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157. Izsolē piedalījās
trīs pretendenti, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157 pārstāvis uz izsoli
neieradās. Augstāko cenu EUR 7400,00 (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi)
piedāvāja – fiziska persona <Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>. un
ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Mežsili”, Mežvidu pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 7400,00
(septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu, 36.panta
pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
12.augustā organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 15 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežsili”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 68700040304, kurš sastāv no 2 (divām) neapbūvētām zemes vienībām, ar
kadastra apzīmējums 68700040171 - platība 4,2 ha un ar kadastra apzīmējums
68700040251- platība 0,2 ha - kopējā platība 4,4 ha, t.sk. meža zeme ar mežaudzi 4,2 ha
platībā, 2021.gada 12.augusta izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par
EUR 7400,00 (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt
<Vārds, Uzvārds>, <personas kods> <deklarētā dzīvesvieta>.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma
līguma noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Plkst. 15.00 aiziet domes deputāts Viesturs Rancāns.

68.§
Par nekustamā īpašuma – “Auzāni”, Goliševas pagasts, Ludzas novads
izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.36
(protokols Nr.10) “Par Kārsavas novada Goliševas pagasta nekustamā īpašuma “Auzāni”
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2021.gada 12.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma “Auzāni”, Goliševas pagasts,
Ludzas novads, kadastra numurs 6854 001 0010 izsole, uz kuru bija reģistrējušies četri
pretendenti: Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322, SIA “LATVIJAS
FINIERIS MEŽS”, reģistrācijas numurs 40003916891, SIA “EURO TRADE GRUPA”,
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reģistrācijas numurs 51503057381, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 4150305315.
Izsolē piedalījās trīs pretendenti, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157
pārstāvis uz izsoli neieradās. Augstāko cenu EUR 18000,00 (astoņpadsmit tūkstoši euro un
00 centi) piedāvāja – juridiskas personas SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas
numurs 51503057381, juridiskā adrese: Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5401, pārstāvis un
ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Auzāni”, Goliševas pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381, juridiskā adrese:
Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5401 ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 18000,00
(astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu, 36.panta
pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
12.augustā organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Auzāni”, Goliševas pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 68540010010, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības, (kadastra
apzīmējums 68540010010) - 6,79 ha platībā, no tās 4,82ha meža zeme ar mežaudzi,
2021.gada 12.augusta izsoles rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 18000,00
(astoņpadsmit tūkstoši euro un 00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “EURO TRADE
GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381, juridiskā adrese: Višķu iela 24, Daugavpils,
LV-5401.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma
līguma noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

69.§
Par nekustamā īpašuma – “Mazkļavas”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads
izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā domes sēdē pieņema lēmumu Nr.30
(protokols Nr.10) “Par Kārsavas novada Mērdzenes pagasta nekustamā īpašuma
“Mazkļavas” nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2021.gada 13.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma “Mazkļavas”, Mērdzenes
pagasts, Ludzas novads, kadastra numurs 6872 001 0328 izsole, uz kuru bija reģistrējušies
četri pretendenti: Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322, SIA “LATVIJAS
FINIERIS MEŽS”, reģistrācijas numurs 40003916891, SIA “EURO TRADE GRUPA”,
reģistrācijas numurs 51503057381, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 4150305315.
Izsolē piedalījās trīs pretendenti, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157
pārstāvis uz izsoli neieradās. Augstāko cenu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro un
00 centi) piedāvāja – juridiskas personas SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas
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numurs 51503057381, juridiskā adrese: Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5401, pārstāvis un
ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Mazkļavas”, Mērdzenes pagasts, Ludzas
novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
30.panta pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381, juridiskā adrese:
Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5401 ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 4500,00 (četri
tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu, 36.panta
pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
13.augustā organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mazkļavas”, Mērdzenes pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 68720010328, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības, (kadastra
apzīmējums 68720010328), 2,01 ha platībā ar mežaudzi, 2021.gada 13.augusta izsoles
rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro un
00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas numurs
51503057381, juridiskā adrese: Višķu iela 24, Daugavpils, LV-5401.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma
līguma noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

70.§
Par nekustamā īpašuma – “Lesoks”, Goliševas pagasts, Ludzas novads
izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.34
(protokols Nr.10) “Par Kārsavas novada Goliševas pagasta nekustamā īpašuma “Lesoks”
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2021.gada 12.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma “Lesoks”, Goliševas pagasts,
Ludzas novads, kadastra numurs 6854 002 0061 izsole, uz kuru bija reģistrējušies četri
pretendenti: Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322, SIA “LATVIJAS
FINIERIS MEŽS”, reģistrācijas numurs 40003916891, SIA “EURO TRADE GRUPA”,
reģistrācijas numurs 51503057381, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 4150305315.
Izsolē piedalījās trī pretendenti, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157
pārstāvis uz izsoli neieradās. Augstāko cenu EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro un
00 centi) piedāvāja – juridiskas personas Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs
LV42401016322, juridiskā adrese: Ciskadi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638,
pilnvarotā persona un ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Lesoks”, Goliševas
pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
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30.panta pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322,
juridiskā adrese: Ciskadi,
Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638, ir samaksājusi visu pirkuma maksu EUR 5500,00
(pieci tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu, 36.panta
pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2021.gada
12.augustā organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs,
Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris
Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lesoks”, Goliševas pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 68540020061, kurš sastāv no neapbūvētas zemes vienības, (kadastra
apzīmējums 68540020061) - 1,89 ha platībā ar mežaudzi, 2021.gada 12.augusta izsoles
rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro un
00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322,
juridiskā adrese: Ciskadi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma
līguma noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

71.§
Par nekustamā īpašuma – “Priežusils”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads
izsoles protokola un izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: E.Mekšs
Kārsavas novada pašvaldība 2021.gada 17.jūnijā domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.15
(protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma “Priežusils”, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2021.gada 12.augustā tika rīkota nekustamā īpašuma “Priežusils”, Mežvidu pagasts,
Ludzas novads, kadastra numurs 68700100047 izsole, uz kuru bija reģistrējušies 11
(vienpadsmit) pretendenti: Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322, SIA
“LATVIJAS FINIERIS MEŽS”, reģistrācijas numurs 40003916891, SIA “LL TIMBER”,
reģistrācijas numurs 45403023434, SIA “EKOFOREST”, reģistrācijas numurs 40103260118,
SIA ”LAKSANA-MEŽS”, reģistrācijas numurs 42103022771, SIA “ZIEMEĻKURZEMES
MRS”, reģistrācijas numurs 40003316788, SIA “JARVIS”, reģistrācijas numurs
42403026698, SIA “EURO TRADE GRUPA”, reģistrācijas numurs 51503057381, SIA
“Dizozols”, reģistrācijas numurs 44103079618, SIA “Dravenieki 12”, reģistrācijas numurs
44103074822, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157. Izsolē piedalījās 10
(desmit) pretendenti, SIA “Latgales ēkas”, reģistrācijas numurs 41503053157 pārstāvis uz
izsoli neieradās. Augstāko cenu EUR 134500,00 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši pieci
simti euro un 00 centi) piedāvāja – juridiskas personas Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas
numurs LV42401016322, juridiskā adrese: Ciskadi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV4638, pilnvarotā persona un ieguva tiesības iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Priežusils”,
Mežvidu pagasts, Ludzas novads.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu
“Institūcija, kas organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30
dienu laikā pēc šā likuma 30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma
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30.panta pirmā daļa nosaka, ka “Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto
nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu
termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma maksā”
Z/S “VIRŠI AG”, reģistrācijas numurs 42401016322, juridiskā adrese: Ciskadi,
Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638, ir samaksājusi visu pirkuma maksu
EUR 134500,00 (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 30.panta pirmo daļu, 34.panta otro daļu,
36.panta pirmo daļu, pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 12.augustā organizētās izsoles rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija
Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte
Mikaskina, Inta Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priežusils”, Mežvidu pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 68700100047 kurš sastāv no
neapbūvētas zemes vienības, (kadastra
apzīmējums 68700100047) - 12,5 ha platībā ar mežaudzi, 2021.gada 12.augusta izsoles
rezultātus. Nekustamais īpašums nosolīts par EUR 134500,00 (viens simts trīsdesmit četri
tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Par izsoles uzvarētāju atzīt Z/S “VIRŠI AG”,
reģistrācijas numurs 42401016322, juridiskā adrese: Ciskadi, Sakstagala pag., Rēzeknes
nov., LV-4638.
2. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.Jakovļevam organizēt pirkuma
līguma noslēgšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.

72.§
Par Ludzas novada pašvaldības domes deputāta T.Vorkaļa deputāta pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa
Ziņo: E.Mekšs; T.Vorkalis
2021.gada 16.augustā Ludzas novada pašvaldības domes deputāts Toms Vorkalis
iesniedza Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā
saņemts 16.08.2021., reģistrēts ar reģistrācijas numuru 2.2.25.2/2021/2802-S) par savu deputāta
pilnvaru nolikšanu pirms termiņa.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta trešā daļa nosaka: “Deputāts var
iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ.”.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka:
“Deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa: 1) ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par
deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu;”.
Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 3.panta ceturtā daļa nosaka: “Lēmums par
deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā
domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu
par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras
izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.”.
Ņemot vērā Ludzas novada domes deputāta Toma Vorkaļa personisku rakstveida
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms termiņa, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Pašvaldības domes deputāta statusa
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs
Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča,
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Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Renāte Mikaskina, Inta
Rancāne, Ināra Silicka, Toms Vorkalis); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izbeigt Ludzas novada pašvaldības deputāta Toma Vorkaļa, <personas kods> (ievēlēts
no politiskās partijas „LATGALES PARTIJA” saraksta), deputāta pilnvaras pirms termiņa,
sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai pieņemt lēmumu par deputāta
kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai lēmuma izrakstu nosūtīt Ludzas novada
pašvaldības vēlēšanu komisijai.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.

Sēdi slēdz plkst. 15.08.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 27.augustā.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 27.augustā.

I.Vonda

