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 PAŠVALDĪBAS DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2021.gada 13.decembrī

Protokols Nr. 12

Sēde sasaukta plkst. 14.00
Sēdi atklāj plkst. 14.03
Sēde notiek attālināti, videokonferences veidā.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Sēdi vada – novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās:
Ludzas novada pašvaldības domes deputāti: Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele,
Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Jevgenija Kušča, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars
Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska
Sēdē nepiedalās:
Renāte Mikaskina - darbnespēja
Sēdē piedalās:
- domes administrācijas darbinieki: Sergejs Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors;
Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Agris Pentjušs, informācijas tehnoloģiju
administrators; Mārīte Romanovska, nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja, Ilona
Igovena, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Sēdes vadītājs Mekšs iepazīstina ar ārkārtas sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna
Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt ārkārtas domes sēdes darba kārtību, darba kārtībā 6 jautājumi.
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Darba kārtība:
1. Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un
reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektās atlases kārtas izsludinātajā projektu
iesniegumu konkursā.
2. Par piedalīšanos biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursā.
3. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
4. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes
lēmumā “Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu” (protokols Nr.7, 12.§).
5. Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 30.11.2021. sēdes lēmumā “Par
zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam īpašumam”
(protokols Nr.11, 3.§) lemjošās daļas pirmā punktā.
6. Par telpu nomas piedāvājumu atlases organizēšanu Ludzas novada tūrisma centra
darbības nodrošināšanai.

1.§
Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt
energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību
ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās
attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektās atlases kārtas izsludinātajā
projektu iesniegumu konkursā
Ziņo: I.Igovena; A.Gendele, E.Mekšs
Pamatojoties uz 2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.152 Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas
pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes
paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas
noteikumiem, specifisko atbalstu piektās atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana
pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" ietvaros izsludināto projektu
iesniegumu atlases nolikumu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021.gada
20.oktobra vēstuli Nr.4-4/9317 Izsludināta pašvaldību infrastruktūras energoefektivitātes
paaugstināšanas projektu atlase, atbilstoši Ludzas novada attīstības programmas 2018. – 2024.
gadam vidējā termiņa prioritātes Nr.2 “Tehniskās infrastruktūras attīstība un pakalpojumu
kvalitāte” rīcības virziena “Vides un enerģētikas infrastruktūras attīstība” 42. rīcībai
“Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās”, Ludzas
novada pašvaldība ir izstrādājusi projekta pieteikumu “Energoefektivitātes paaugstināšana
Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” ēkā”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, Ludzas
novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, Ludzas novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
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Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 4.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un
13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā"
13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās
situācijas uzlabošanai" piektajā atlases kārtā, Ludzas novada pašvaldības izstrādāto projekta
pieteikumu “Energoefektivitātes paaugstināšana Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes “Pasaciņa” ēkā”.
Projekta kopējais budžets – 1 615 130,49 EUR:
attiecināmās izmaksas – 798 029,41 EUR;
ERAF finansējums (85% no attiecināmajām izmaksām) – 678 325,00 EUR;
pašvaldības līdzfinansējums (10,5% no attiecināmajām izmaksām) – 83 793,09 EUR;
valsts budžeta dotācija (4,5% no attiecināmajām izmaksām) – 35 911,32 EUR;
neattiecināmās izmaksas - 817 101,08 EUR.
2. Apstiprināt projekta pašvaldības līdzfinansējumu 10,5% apmērā no attiecināmajām
izmaksām, t.i. 83 793, 09 EUR un neattiecināmās izmaksas – 817 101,08 EUR. Līdzfinansējuma,
priekšfinansējuma un neattiecināmo izmaksu nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts Kasē.

2.§
Par piedalīšanos biedrības „Ludzas rajona partnerība”
izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā
Ziņo: I.Igovena; A.Gendele, E.Mekšs, A.Ļubka, L.Greitāne, A.Meikšāns,
S.Jakovļevs, V.Maslovskis
I.Igovena ziņo, ka pamatojoties uz biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludinātā
projektu iesniegumu konkursa Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
19.2. apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ņemot vērā, ka projekta
ideja atbilst Ludzas novada attīstības Programmas 2021. – 2027. gadam vidējā termiņa prioritātes
“Sociālās infrastruktūras attīstīšana un pakalpojumu kvalitātes celšana” Rīcības virziena
“Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamība” 4. uzdevumam – “Sporta infrastruktūras
pārbūve un modernizācija”, kā arī Rīcības virziena “Kvalitatīvu veselības aprūpes un sociālo
pakalpojumu pieejamība” 24. uzdevumam – “Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstīšana
un uzlabošana”, Ludzas novada pašvaldība ir sagatavojusi projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma
atjaunošana Ņukšu pagastā”.
A.Gendele lūdz paskaidrot rotaļu laukuma vietas izvēli un izvērtēšanu.
I.Igovena informē, ka 2017.gadā tika saņemts Ņukšu pagasta iedzīvotāju iesniegums par
rotaļu laukuma izbūvi.
Tiek gatavoti projektu pieteikumi:
1. “Gājēju takas izveide gar Šnitkas krastiem posmā no telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”
(būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība);
2. “Laukuma labiekārtošana Zilupes pilsētā, Baznīcas iela 16”.
Skaidro par projektu iesniegšanas termiņiem, izvērtēšanu.
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A.Gendele aicina nesteigties ar minētā projekta iesniegšanu, jautājumu izskatīt komitejās.
Atgādina, ka ir jāskatās visa novada griezumā, jāizvērtē resursi un situācija. Jārūpējas par visiem
novada iedzīvotājiem. Par minēto lēmuma projektu nav gatava balsot.
E.Mekšs atgādina, ka tika diskutēts. Ir jāgatavo projektu pieteikumi. Paskaidro, ka Ņukšu
ciemā kvalitatīva bērnu laukuma nebija. Par rotaļu laukuma izmaksām varam diskutēt.
A.Ļubka aicina vairot iedzīvotāju ieinteresētību un veicināt aktīvāku dalību. Iniciatīvai ir
jānāk no pagastiem.
A.Meikšāns atbalsta A.Gendeles priekšlikumu jautājuma izskatīšanu atlikt, izstrādāto
projekta pieteikumu izskatīt komitejās.
L.Greitāne jautā par skolas vecuma bērnu skaitu Ņukšu pagastā, kas izmantos spēļu
laukumu, kāds būs pielietojums. Aicina projekta pieteikumu izvērtēt komitejās.
V.Maslovskis atgādina, ka rotaļu laukumus pagastos sāka uzstādīt pirms desmit gadiem.
Pienācis laiks tos nomainīt. Jādomā par to aprīkojumu.
A.Gendele norāda uz projekta sasniedzamajiem rezultātiem, izstrādes kvalitāti, vērtēšanas
kritērijiem. Atkārtoti aicina jautājumu izskatīt pastāvīgo komiteju sēdē.
E.Mekšs paskaidro, ka projektu iesniegšanai noteikts termiņš, tiek vērtēta projekta kvalitāte.
Varam diskutēt par projektu pieteikumiem, summām.
Uzklausot domes deputātu viedokļus, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par A.Gendeles
priekšlikumu – atlikt jautājumu “Par piedalīšanos biedrības “Ludzas rajona partnerība”
izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā” izskatīšanu. Jautājumu izskatīt pastāvīgo
komiteju sēdē š.g. decembrī.
Atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita
Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Priekšlikumu atbalstīt.
3.§
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo: I.Igovena; I.Silicka, E.Mekšs
1.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas
pareizticīgo draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 03.12.2021. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2021/4650-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 5000,00 EUR (10% no
kopējām projekta izmaksām) projekta “Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas
pareizticīgās baznīcas telpu atjaunošana” īstenošanai. Projektu plānots iesniegt Ludzas rajona
partnerības izsludinātajā projektu iesniegumu 10. kārtas konkursā, projekta kopējā summa ir
50 000,00 EUR. Projektā paredzēta baznīcas telpu atjaunošana.
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtības nolikuma
(turpmāk tekstā - Nolikums) 8.punkts nosaka, ka uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedriskās organizācijas, kuru projekta aktivitātes tiks realizētas Ludzas novada teritorijā un
plānotie rezultāti attīsta un sakārto publisko ārtelpu – labiekārto un uzlabo vidi un infrastruktūru,
pilnveido Sabiedrisko organizāciju materiāltehnisko bāzi, infrastruktūru vai tiek sakārtotas
publiski pieejamas vietas brīvā laika pavadīšanai.
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Nolikuma 13.2.punkts nosaka, ka Projekta finansējumam piešķiramā summa līdz
EUR 4000,00 vienam projektam, bet ne vairāk kā 25 % no projekta attiecināmajām izmaksām, ja
Sabiedriskās organizācijas projekts vērsts uz organizāciju materiāltehniskās bāzes un
infrastruktūras pilnveidošanu, sabiedrisko organizāciju pamatpakalpojumu sniegšanu.
Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot: PAR – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
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 Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudzei pašvaldības
līdzfinansējumu 4000.00 EUR apmērā projekta “Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas
pareizticīgās baznīcas telpu atjaunošana” īstenošanai.
2. Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudzei divu nedēļu laikā
pēc projekta īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par finanšu līdzekļu
izlietojumu saskaņā ar piešķiršanas mērķi, pievienojot attiecīgu, maksājumu apliecinošu
dokumentu kopijas.
3. Juridiskajai nodaļai sagatavot un noslēgt līgumu ar Kārsavas sirdsskaidrās Polockas
Eufrosinijas pareizticīgo draudzi pēc līguma kopijas ar sadarbības iestādi, par projekta
īstenošanu, iesniegšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 08.12.2021. un reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8/2021/4714-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma “Ziemassvētki nāk!” organizēšanai 150,00 EUR apmērā.
Pasākums plānots š.g. 23.decembrī Ludzas Kultūras namā. Finansējums paredzēts kafijas pauzes
organizēšanai un suvenīru iegādei. Pasākuma laikā plānots pateikties aktīvākajiem biedrības
dalībniekiem, kas iesaistās Ludzas novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs: organizējuši koncertus
gan pilsētā, gan Ludzas un citos novados.
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 ir 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 – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
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 150,00 EUR
apmērā pasākuma “Ziemassvētki nāk!” organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu attiecībā uz
epidemioloģiskās drošības pasākumu un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu pasākuma laikā.
3. 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.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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3.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas krievu biedrības “Nasliedije” iesniegumu,
kas pašvaldībā saņemts 08.12.2021. un reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8/2021/4713-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu pasākuma organizēšanai 80,00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g.
20.decembrī Ludzas Kultūras namā. Finansējums paredzēts kafijas pauzes organizēšanai un
saimniecības preču iegādei. Pasākuma laikā biedrības biedri atskaitīsies par paveikto 2021.gadā
un plānos aktivitātes, pasākumus un projektus 2022.gadam.
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 ir 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 – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
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 80,00 EUR
apmērā pasākuma organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu attiecībā uz
epidemioloģiskās drošības pasākumu un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu pasākuma laikā.
3. 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.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
Romas katoļu draudzes iesniegumu, kas pašvaldībā saņemts 08.12.2021. un reģistrēts ar
Nr.3.1.1.8/2021/4708-S, ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Ziemassvētku
dievkalpojuma svinībām 150,00 EUR apmērā. Pasākums plānots š.g. 24. decembrī. Finansējums
paredzēts dievnama izrotāšanai.
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 ir 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 – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
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 Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei
pašvaldības līdzfinansējumu 150,00 EUR apmērā pasākuma organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu attiecībā uz
epidemioloģiskās drošības pasākumu un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu pasākuma laikā.
3. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzei 10 dienu laikā
pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma
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apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar
piešķiršanas mērķi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram S.
Jakovļevam.
5.
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi biedrības “Musturprieks” iesniegumu, kas
pašvaldībā saņemts 09.12.2021. un reģistrēts ar Nr. 3.1.1.8/2021/4731-S, ar lūgumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu radošo darbnīcu “Ziemas motīvi rokdarbos tradīciju mantojuma un
mūsdienu skatījumā” organizēšanai 150,00 EUR apmērā. Pasākums plānots
Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra zālē š.g. 18.decembrī. Finansējums paredzēts:
kancelejas un citu materiālu iegādei 130,00 EUR, tējas pauzei 20,00 EUR. Pasākuma laikā
plānots ieskats rokdarbu tradīciju kopšanā un attīstīšanā, tējas pauze, radošās darbnīcas, kurās
paredzēts mācīties zeķēs un cimdos ieadīt ziemas motīvus, iepazīt un izmantot tradicionālās
Ludzas krāsas, ieadot tās rokdarbos. Paredzēts arī apgūt cimdu elementu adīšanas rakstus, apgūt
pečvorkas, entrelaka adījumu cimdos un zeķēs.
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 – 13 (Oļegs Agafonovs, Juris
Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis,
Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska);
PRET – nav; ATTURAS – nav; saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 11.panta pirmo daļu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās – 1 balss (Jevgenija
Kušča), Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piešķirt biedrībai “Musturprieks” pašvaldības līdzfinansējumu 150,00 EUR apmērā
radošo darbnīcu “Ziemas motīvi rokdarbos tradīciju mantojuma un mūsdienu skatījumā”
organizēšanai.
2. Pasākuma organizators atbild par Latvijas Republikas normatīvo aktu attiecībā uz
epidemioloģiskās drošības pasākumu un pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu pasākuma laikā.
3. Biedrībai “Musturprieks” 10 dienu laikā pēc pasākuma īstenošanas iesniegt Ludzas
novada pašvaldībai finanšu līdzekļu izlietojuma apliecinošus dokumentus (pavadzīme, rēķins) un
aktu par līdzekļu izlietošanu saskaņā ar piešķiršanas mērķi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta
sēdes lēmumā “Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu”
(protokols Nr.7, 12.§)
Ziņo: M.Romanovska
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 izdarīt grozījumus
pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmumā “Par nekustamā īpašuma daļas
iznomāšanu”.
SIA “Tele2” pēc precizējuma antenu un iekārtu izvietošanā uz nekustamā īpašuma,
konstatēja, ka ir nepieciešama zemes daļa 8 kv.m. platībā, jo aparatūru nepieciešams iežogot, un
nekustamā īpašuma būves “Ūdenstornis” daļa 11 kv.m. platībā.
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Ar iepriekšminēto domes lēmumu bija nodota nomas lietošanā zemes daļa 4 kv.m. platībā
un būves daļa 11 kv.m. platībā.
SIA “Tele2” lūdz Ludzas novada pašvaldības domi izskatīt iespēju iznomāt 8 kv.m. zemes
platības un 11 kv.m. “Ūdenstorņa” daļas, mobilo sakaru bāzes stacijas uzstādīšanai, nekustamajā
īpašumā ar kadastra apzīmējumu 6809 003 0112. Kopējā iznomājamā platība – 19 kv.m. –
nemainās.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome atzīst, ka ir iespējams izdarīt
grozījumus pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes lēmumā “Par nekustamā īpašuma
daļas iznomāšanu” un nodot nekustamā īpašuma daļu SIA “Tele2” nomas lietošanā līdz
2031.gada 31.decembrim tādās platībās, kā lūgts iesniegumā.
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.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne,
Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta sēdes
lēmumā “Par nekustamā īpašuma daļas iznomāšanu” (protokols Nr.7, 12.§) un izteikt lēmuma
1.3.1. – 1.3.3. punktus šādā redakcijā:
1.1. „1.3.1. 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 8 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 6809 003 0112;
- nekustamā īpašuma būves “Ūdenstornis” daļu 11 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums
6809 003 0112 002.”
1.2. „1.3.2. Noteikt nomas maksu – EUR 110,00 mēnesī; nomas līguma darbības termiņu
– līdz 2031.gada 31.decembrim.”
1.3. „1.3.3. Juridiskajai nodaļai sagatavot nomas līguma projektu un iesniegt to
parakstīšanai pašvaldības izpilddirektoram.”

5.§
Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības domes 30.11.2021. sēdes lēmumā
“Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam” (protokols Nr.11, 3.§) lemjošās daļas pirmā punktā
Ziņo: M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.novembra sēdes lēmuma (protokols
Nr.11, 3.§) “Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamam
īpašumam” lemjošās daļas pirmā punktā tika nolemts:
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1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības piederošā nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68500030142 “Pagasta Ceļi”, Cirmas pag., Ludzas nov. zemes vienību 0,2743 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500030142.
Sakarā ar to, lēmuma lemjošās daļas pirmajā punktā bija nepareizi norādīts zemes
vienības kadastra apzīmējuma numurs, ir nepieciešams grozīt 2021.gada 30.novembra sēdes
lēmuma (protokols Nr.11, 3.§) “Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma
piešķiršanu nekustamam īpašumam” lemjošās daļas pirmā punktā.
Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās nodaļas 72.pants
pirmā daļa „Kļūdu labošana” nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var
izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvā procesa likums” sestās
nodaļas 72.pants pirmā daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens,
Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris Karpovs, Andris Ļubka, Valdis
Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne, Viesturs Rancāns, Ināra Silicka,
Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Grozīt Ludzas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.novembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.11, 3.§) “Par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma piešķiršanu
nekustamam īpašumam” lemjošās daļas pirmā punktu, izsakot to jaunā redakcijā:
„1. Atdalīt no Ludzas novada pašvaldības piederošā nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 68500030142 “Pagasta Ceļi”, Cirmas pag., Ludzas nov. zemes vienību 0,2743 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 68500030416.”
6.§
Par telpu nomas piedāvājumu atlases organizēšanu
Ludzas novada tūrisma centra darbības nodrošināšanai
Ziņo: K.Nikolajeva; E.Mekšs
Ludzas novada pašvaldības rīcībā nav telpu, kas atrastos Ludzas vecpilsētas centrā un
būtu piemērotas Ludzas novada tūrisma centra darbībai.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.³ pantu
un 2013.gada 29.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.1191 “Kārtība,
kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un
publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”
pašvaldībai ir nepieciešams izpētīt nekustamā īpašuma nomas iespējas Ludzas pilsētā, lai
nodrošinātu Ludzas novada tūrisma centru ar atbilstošām telpām, atklāti balsojot: PAR – 14
(Oļegs Agafonovs, Juris Atstupens, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Jevgenija Kušča, Modris
Karpovs, Andris Ļubka, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Inta Rancāne,
Viesturs Rancāns, Ināra Silicka, Dace Tihovska); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Organizēt Ludzas novada tūrisma centram nepieciešamo telpu nomas piedāvājumu
atlasi.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma - telpu nomas piedāvājumu atlases kārtības noteikumus
saskaņā ar pielikumu.
Sēdi slēdz plkst. 14.45.
Sēdi vadīja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 13.decembrī.

E.Mekšs

Sēdi protokolēja
Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 13.decembrī.

I.Vonda

