LATVIJAS REPUBLIKA

L U D Z A S N O VA D A PA Š VA L D B A

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

LUDZAS NOVADA DOMES
RK RTAS S DES PROTOKOLS
2012.gada 10.jūlij

Ludz

Protokols Nr. 19

Sēde sasaukta plkst. 15.00
Sēdi atkl j plkst. 15.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Al na Gendele
Protokolē – administrat v s nodaļas pašvald bas sekret re In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens, Sergejs Bogdanovs, Voldem rs Dibaņins,
Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Ksenija Miklaševiča
(sēdē piedal s no plkst. 15.02), Anatolijs Stjade
S d nepiedal s: Edgars Mekšs; Lolita Greit ne, Jevgeņijs Lukašenoks, Valent na Lukina,
Aivars Meikš ns
S d kl tesošas personas: Anatolijs Trizna, zemes lietu speci lists; Inese Kamzole,
administrat v s nodaļas vad t ja; Krist ne Nikolajeva, juridisk s nodaļas vad t jas vietniece;
Sergejs Jakovļevs, pašvald bas izpilddirektors; Vilhelms Kušners, zemes ier c bas inženieris
Sēdes vad t ja A.Gendele pied v balsot par domes rk rtas sēdes darba k rt bu.
Atkl ti balsojot: „par”– 9 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, domes
rk rtas sēdes darba k rt ba apstiprin ta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam un ēk m.
2. Par ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu.
3. Par uzmēr t s zemes plat bas, lietošanas mērķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu.
4. Par zemes gabala Zvejnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads sadal šanu atsevišķ s
zemes vien b s un jaunas adreses piešķiršanu.
5. Par zemes vien bas atdal šanu no nekust m pašuma un pašuma nosaukumu
piešķiršanu.
6. Par pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu.
7. Par zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6801 001 0099 sadal šanu atsevišķ s
zemes vien b s, pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu.
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8. Par zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6801 001 0102 sadal šanu atsevišķ s
zemes vien b s, pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu.
9. Par zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6801 001 0107 sadal šanu atsevišķ s
zemes vien b s, pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu.
10. Par Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols Nr. 14,
7. §) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem
Ludzas novada pašvald bai” 20.punkta atcelšanu.
11. Par Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols Nr. 14,
7. §) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem
Ludzas novada pašvald bai” 4.punkta atcelšanu.
12. Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem valstij.
13. Par zemesgabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai.
14. Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
15. Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai.
16. Par adreses mai u ēk m.
17. Par Ludzas novada Būvvaldes sast va apstiprin šanu.
18. Par nedz vojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „LEAN”.
19. Par dz vokļa Nr. 3, Ludzas novad , Pildas pagast , „Elara” nodošanu atsavin šanai.
20. Par 2012.gada 4.jūnija Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.14 „Par
groz jumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s pal dz bas
pabalstiem Ludzas novad ”” precizēšanu.
Plkst. 15.02 ierodas domes deput te Ksenija Miklaševiča.
1.§
Par adreses piešķiršanu zemes gabalam un k m
V.Kušners
1.
Izskatot Irēnas Narnickas, dz vo Skolas iel 25 dz.19, Ludz , Ludzas novads,
28.06.2012. iesniegumu, reģ. 28.06.2012. ar Nr.3-11.2/1189, par zemes gabala 636 kv.m plat b
noteikšanu d rzkop bas kooperat v „EZERKRASTS 1” Meldru iel 42, Ludz , Ludzas novads,
lapenes ēkas uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas
un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

Piešķirt Irēnas Narnickas, personas kods XXX, lapenes ēkai jaunu adresi Meldru iela 42,
Ludz , Ludzas novads, kas atrodas uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 001 0814
( pašuma kadastra numurs 6801 001 0814).
2.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 600
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0762 Rožu iel 13, Ludz , Ludzas novads ir
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piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala Rožu iel 13, Ludz ,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 600 kv.m uz 465 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Rožu iel 13, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada
pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un
soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 465 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0762 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0760) adresi Rožu iela 13, Ludz , Ludzas novads
3.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 609
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0797 Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas
novads ir piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA
„KVINTESENCE” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala
Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba
609 kv.m. Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes
gabala Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu,
Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8
lēmumu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 609 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0797 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0797) adresi Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas novads.
4.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 790
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0780 Zemnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala Zemnieku iel 11,
Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 790 kv.m. Pamatojoties uz
SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala Zemnieku iel 11,
Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada pašvald bas
Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
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teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas
un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 790 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0780 ( pašuma kadastra numurs
6801 001 0779) adresi Zemnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads.
5.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 908
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 003 0243 Latgales iel 2B, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala Latgales iel 2B,
Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 908 kv.m uz 844
kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes
gabala Latgales iel 2B, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu,
Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8
lēmumu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam zemes
gabalam 844 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 003 0243 ( pašuma kadastra numurs
6801 003 0244) adresi Latgales iel 2B, Ludz , Ludzas novads.
6.
Izskatot Dainas Narnickas, dz vo Rai a iel 59A dz.13, Ludz , Ludzas novads,
05.07.2012. iesniegumu, reģ. 05.07.2012. ar Nr.3-11.2/1250, par zemes gabala 600 kv.m plat b
noteikšanu d rzkop bas kooperat v „D RZKOPIS 3” Neļķu iel 16, Ludz , Ludzas novads,
lapenes ēkas uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas
un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

Piešķirt Dainas Narnickas, personas kods XXX, d rza m ji ai jaunu adresi Neļķu iela
16, Ludz , Ludzas novads, kas atrodas uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 001
0751 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0725).
7.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.13.§) „Par
Ludzas pilsētas domes sēdes 2004.gada 5.augusta lēmuma (protokols Nr.12.4.punkts) 2.punkta
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atcelšanu un zemes gabala atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai” tika atz ts, ka
zemes gabals 56 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 004 0697 Kr.Barona iel 20B,
Ludz , Ludzas novads ir nepieciešams Ludzas novada pašvald bas funkciju stenošanai.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvald bu pašuma Latvijas
Republikas 2012.gada 1.janv ra likums „Par pašvald b m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvald b m autonom funkcija ir g d t par savas administrat v s teritorijas labiek rtošanu un
sanit ro t r bu (ielu, ceļu laukumu būvniec ba, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ier košana
un uzturēšana; atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un
beigto dz vnieku apbed šanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janv ra likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta ceturt daļa nosaka, ka uz
pašvald bas v rda zemesgr mat s var ierakst t zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkd bas budžeta
l dzekļiem ir izbūvētas ielas, ja t s ir pašvald bas vald jum .
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janv ra likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka,
ka zeme, kuras pieder ba 1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t
pašvald bai un ierakst ma zemesgr mat uz pašvald bas v rda, ja vietēj s pašvald bas teritorijas
pl nojum attiec gi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvald bas ēku (būvju) celtniec bai
vai pašvald bas funkciju stenošanai.
SIA „Kvintesence” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gad veicot zemes gabala
Kr.Barona iel 20B, Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 56
kv.m.
Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem
(zemes gabala Kr.Barona iel 20B, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500) un Ludzas
novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija lēmumu (protokols Nr.8)
un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un
soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr tošam
zemes gabalam 56 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 004 0697 ( pašuma kadastra
numurs 6801 004 0469) adresi Kr.Barona iel 20B, Ludz , Ludzas novads.
2.§
Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
1.
Izskatot Irēnas Narnickas, dz vo Skolas iel 25 dz.19, 28.06.2012. iesniegumu, reģ.
28.06.2012. ar Nr.3-11.2/1189, par zemes gabala 636 kv.m plat b noteikšanu d rzkop bas
kooperat v „EZERKRASTS 1” Meldru iel 42, Ludz , Ludzas novads, lapenes ēkas
uzturēšanai. Pamatojoties uz lapenes ēkas projektu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas
zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada teritori l s un
att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras
jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
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1. Noteikt nepieciešamo zemes gabala 636 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
001 0814 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0814) Meldru iel 42, Ludz , Ludzas novads,
Irēnas Narnickas, personas kods XXX, piederoš s lapenes ēkas uzturēšanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat ” 2.panta otr s daļas 2.punktu zemes gabals 636
kv.m plat b kadastra apz mējumu 6801 001 0814 Meldru iel 42, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij.
2.
Izskatot Majas Mičules, dz vo Skolas iel 25 dz.7, 12.12.2011. iesniegumu, reģ.
12.12.2011. ar Nr.3-11.2/2600, par zemes gabala 900 kv.m plat b noteikšanu d rzkop bas
kooperat v „D RZKOPIS 1” Zvejnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads, d rza m ji as
uzturēšanai un 2012.gada 5.jūnija iesniegumu par atteikšanos no zemes gabala daļas 400 kv.m
plat b uz kura atrodas koplietošan d ķis.
Zemes gabals 900 kv.m ar kadastra apz mējumu 6801 001 0789 Zvejnieku iel 11,
Ludz , Ludzas novads, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
19.oktobra r kojumu Nr.538 "Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297
"Par zemes vien bu pieder bu vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts
v rda attiec g s ministrijas vai valsts akciju sabiedr bas "Privatiz cijas aģentūra" person "", ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams zemesgr mat Finanšu ministrijas person .
Pamatojoties uz d rza m ji as projektu un Ludzas novada teritori l s un att st bas
past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu
past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10
balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Noteikt nepieciešamo zemes gabala 500 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
001 0789 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0788) Zvejnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads,
Majas Mičules, personas kods XXX, piederoš s D rza m ji as uzturēšanai.
2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra
r kojumu Nr.538 "Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 "Par zemes
vien bu pieder bu vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s
ministrijas vai valsts akciju sabiedr bas "Privatiz cijas aģentūra" person "", zemes gabals 500
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0789 Zvejnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams zemesgr mat Finanšu ministrijas person .
3.
Izskatot Dainas Narnickas, dz vo Rai a iel 59A dz.13, 05.07.2012.iesniegumu, reģ.
05.07.2012. ar Nr.3-11.2/1250, par zemes gabala 600 kv.m plat b noteikšanu d rzkop bas
kooperat v „D RZKOPIS 3” Neļķu iel 16, Ludz , Ludzas novads, d rza m ji as uzturēšanai.
Pamatojoties uz d rza m ji as projektu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes
komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada teritori l s un att st bas
past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu
past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10
balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Noteikt nepieciešamo zemes gabala 600 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
001 0751 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0725) Neļķu iel 16, Ludz , Ludzas novads,
Dainas Narnickas, personas kods XXX, piederoš s d rza m ji as uzturēšanai.

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat ” 2.panta otr s daļas 2.punktu zemes gabals 600
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kv.m plat b kadastra apz mējumu 6801 001 0751 Neļķu iel 16, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij.
3.§
Par uzm r t s zemes plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtin jumu
apstiprin šanu
V.Kušners
1.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 600
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0762 Rožu iel 13, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala Rožu iel 13, Ludz ,
Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 600 kv.m uz 465 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala
Rožu iel 13, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), k ar Ludzas novada pašvald bas
Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada
teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas
un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Atz t Finanšu ministrijai, reģistr cijas numurs 90000014724, pašuma ties bas uz
zemes gabalu 465 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0762 ( pašuma kadastra
numurs 6801 001 0760) Rožu iela 13, Ludz , Ludzas novads.
2. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 465 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0762 Rožu iela 13, Ludz , Ludzas novads. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 – individu lo
dz vojamo m ju apbūve.
3. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0762 apgrūtin jumus:
3.1.aizsargjoslas teritorija ap elektrisko t klu gaisvadu l niju pilsēt s un ciemos ar
minim lo spriegumu l dz 20 kV – 38 kv.m,
3.2.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (48 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 001 0762 001.
2.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 609
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0797 Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas
novads ir piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA
„KVINTESENCE” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala
Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba
609 kv.m. Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes
gabala Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), k ar Ludzas
novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu
un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un
soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes
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atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atz t Finanšu ministrijai, reģistr cijas numurs 90000014724, pašuma ties bas uz
zemes gabalu 609 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0797 ( pašuma kadastra
numurs 6801 001 0797) Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas novads.
2. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 609 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0797 Zvirgzdenes šķērsiel 13, Ludz , Ludzas novads. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individu lo dz vojamo m ju apbūve.
3. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0797 apgrūtin jumu:
zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (31 kv.m) ar kadastra apz mējumu 6801 001
0797 001.
3.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 790
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0780 Zemnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala Zemnieku iel 11,
Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 790 kv.m. Pamatojoties uz
SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes gabala Zemnieku iel 11,
Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), k ar Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas
zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un Ludzas novada teritori l s un
att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras
jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Atz t Finanšu ministrijai, reģistr cijas numurs 90000014724, pašuma ties bas uz
zemes gabalu 790 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0780 ( pašuma kadastra
numurs 6801 001 0779) Zemnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads.
2. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 790 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001
0780 Zemnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individu lo dz vojamo m ju apbūve.
3. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 001 0780 apgrūtin jumu:
zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (29 kv.m) ar kadastra apz mējumu 6801 001
0780 001.
4.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka zemes gabals 908
kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 003 0243 Latgales iel 2B, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas person . SIA „KVINTESENCE”
(reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot zemes gabala Latgales iel 2B,
Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 908 kv.m uz 844
kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes dokumentiem (zemes
gabala Latgales iel 2B, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), k ar Ludzas novada
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pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola Nr.8 lēmumu un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un
soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atz t Finanšu ministrijai, reģistr cijas numurs 90000014724, pašuma ties bas uz
zemes gabalu 844 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 003 0243 ( pašuma kadastra
numurs 6801 003 0244) Latgales iel 2B, Ludz , Ludzas novads.
2. Apstiprin t Finanšu ministrijas, reģistr cijas numurs 90000014724, piekr toš zemes
gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 844 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 003
0243 Latgales iel 2B, Ludz , Ludzas novads. Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 –
individu lo dz vojamo m ju apbūve.
3. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 003 0243 apgrūtin jumu:
zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa ar kadastra apz mējumu 6801 003 0243 001.
5.
Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija r kojumu Nr.256
„Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297 „Par zemes vien bu pieder bu
vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts v rda attiec g s ministrijas vai
valsts akciju sabiedr bas „Privatiz cijas aģentūras” person ”” tika pie emts, ka 1/2 dom jam
daļa no zemes gabala 1190 kv.m kopplat bas ar kadastra apz mējumu 6801 005 0128 Odu iel
20, Ludz , Ludzas novads ir piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams Finanšu ministrijas
person . SIA „KVINTESENCE” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gada 27.jūnij veicot
zemes gabala Odu iel 20, Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala
plat ba (no 1190 kv.m uz 1270 kv.m). Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem
zemes dokumentiem (zemes gabala Odu iel 20, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500), k
ar Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija protokola
Nr.8 lēmumu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atz t Finanšu ministrijai, reģistr cijas numurs 90000014724, pašuma ties bas uz 1/2
dom jamo daļu no zemes gabala 1270 kv.m kopplat ba ar kadastra apz mējumu 6801 005 0128
( pašuma kadastra numurs 6801 005 0128) Odu iel 20, Ludz , Ludzas novads.
2. Apstiprin t zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 1270 kv.m plat b ar
kadastra apz mējumu 6801 005 0128 Odu iel 20, Ludz , Ludzas novads. Zemes lietošanas
mērķis ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
3. Apstiprin t zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 005 0128 apgrūtin jumus:
3.1.aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkan l nija – 65 kv.m,
3.2.Ludzas Liel ezera ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsēt s un ciemos – 248 kv.m.
3.3.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (1 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 005 0128 008,
3.4.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (22 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 005 0128 007,
3.5.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (8 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 005 0128 006,
3.6.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (20 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 005 0128 003,
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3.7.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (8 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 005 0128 002,
3.8.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (4 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 005 0128 005,
3.9.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (104 kv.m) ar kadastra
apz mējumu 6801 005 0128 001.
6.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2009.gada 5.novembra lēmumu (protokols Nr.14.1.§)
„Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes plat bas
noteikšanu” 21.punktu tika noteikts nepieciešamais zemes gabals 400 kv.m plat b ar kadastra
apz mējumu 6801 001 0294, Marijas Kovaļkovas, piederoš s d rza m ji as uzturēšanai D rzi u
iel 2, Ludz , Ludzas novads. Ludzas novada pašvald ba 2009.gada 16.novembr noslēdza
zemesgabala nomas l gumu Nr.42 ar Mariju Kovaļkovu par zemes gabalu 400 kv.m plat b ar
kadastra apz mējumu 6801 001 0294 D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvald bu pašuma
privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” groz jumu 26.panta
pirm s daļas 1.punkts nosaka, ka dz vojam s ēkas pašniekiem vai augļu d rzu lietot jiem,
kuriem zeme piešķirta ar apbūves ties b m, zemes lietošanas ties bas izbeidzas, ja l dz 2008.gada
1.septembrim nav iesniegts Valsts zemes dienesta teritori laj struktūrvien b reģistr cijai Valsts
nekustam pašuma kadastra inform cijas sistēm zemes robežu pl ns vai apliecin jums par
priekšapmaksas veikšanu privatiz cijas sertifik tos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) l guma
slēgšanas (32.panta otr daļa).
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janv ra likuma „Par valsts un pašvald bu zemes
pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta sest daļa nosaka, ka
zemes reformas laik pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat
ierakst ma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas ties bas saska ar Valsts un
pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmo daļu.
SIA „Kvintesence” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gad veicot zemes gabala
D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika precizēta zemes gabala plat ba (no 400
kv.m uz 424 kv.m).
Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem
(zemes gabala D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500) un Ludzas novada
pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 15.maija lēmumu (protokols Nr.7), un
Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un
soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes
atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas”
– nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekr toš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 424 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
001 0294 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0294) D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads.
Zemes lietošanas mērķis ar kodu 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
2. Apstiprin t zemes gabalam D rzi u iel 2, Ludz , Ludzas novads apgrūtin jumus:
2.1.aizsargjoslas teritorija ap elektrisko t klu gaisvadu l niju pilsēt s un ciemos ar
minim lo spriegumu l dz 20 kV – 33 kv.m,
2.2.zemes pašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (40 kv.m) ar kadastra apz mējumu
6801 001 0294 001.
7.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.13.§) „Par
Ludzas pilsētas domes sēdes 2004.gada 5.augusta lēmuma (protokols Nr.12.4.punkts) 2.punkta
atcelšanu un zemes gabala atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai” tika atz ts, ka
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zemes gabals 56 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 004 0697 Kr.Barona iel 20B,
Ludz , Ludzas novads ir nepieciešams Ludzas novada pašvald bas funkciju stenošanai.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Valsts un pašvald bu pašuma
Latvijas Republikas 2012.gada 1.janv ra likums „Par pašvald b m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka
pašvald b m autonom funkcija ir g d t par savas administrat v s teritorijas labiek rtošanu un
sanit ro t r bu (ielu, ceļu laukumu būvniec ba, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un
citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ier košana
un uzturēšana; atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un
beigto dz vnieku apbed šanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janv ra likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta ceturt daļa nosaka, ka uz
pašvald bas v rda zemesgr mat s var ierakst t zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkd bas budžeta
l dzekļiem ir izbūvētas ielas, ja t s ir pašvald bas vald jum .
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janv ra likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka,
ka zeme, kuras pieder ba 1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t
pašvald bai un ierakst ma zemesgr mat uz pašvald bas v rda, ja vietēj s pašvald bas teritorijas
pl nojum attiec gi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvald bas ēku (būvju) celtniec bai
vai pašvald bas funkciju stenošanai.
SIA „Kvintesence” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2012.gad veicot zemes gabala
Kr.Barona iel 20B, Ludz , Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 56
kv.m.
Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem
(zemes gabala Kr.Barona iel 20B, Ludz , Ludzas novads pl ns mērog 1:500) un Ludzas
novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 5.jūlija lēmumu (protokols
Nr.8), un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekr toš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 56 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801
004 0697 ( pašuma kadastra numurs 6801 004 0469) Kr.Barona iel 20B, Ludz , Ludzas novads.
Zemes lietošanas mērķis ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl
un ceļu nodal juma josl .
2. Apstiprin t zemes gabalam Kr.Barona iel 20B, Ludz , Ludzas novads apgrūtin jumu:
aizsargjoslas teritorija gar Kr.Barona ielu – sarkan l nija – 12 kv.m.
4.§
Par zemes gabala Zvejnieku iel 11, Ludz , Ludzas novads sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s un jaunas adreses piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot VAS „VALSTS NEKUSTAMIE PAŠUMI” Daugavpils fili les, juridisk
adrese R gas iel 22, Daugavpil , 14.06.2012. iesniegumu, reģ.18.06.2012. ar Nr.3-7.1/576, par
zemes gabala 900 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0789 Zvejnieku iel 11, Ludz ,
Ludzas novads sadal šanu atsevišķ s zemes vien b s un atdal tai zemes vien bai piešķirt jaunu
adresi, pamatojoties uz Maijas Mičules 2012.gada 5.jūnija iesniegumu par atteikšanos no zemes
gabala daļas 400 kv.m plat b uz kura atrodas d ķis.
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Zemes gabals 900 kv.m ar kadastra apz mējumu 6801 001 0789 Zvejnieku iel 11,
Ludz , Ludzas novads, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada
19.oktobra r kojumu Nr.538 "Groz jumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija r kojum Nr.297
"Par zemes vien bu pieder bu vai piekrit bu valstij un nostiprin šanu zemesgr mat uz valsts
v rda attiec g s ministrijas vai valsts akciju sabiedr bas "Privatiz cijas aģentūra" person "", ir
piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams zemesgr mat Finanšu ministrijas person .
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s
komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s
komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis
(J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Sadal t zemes gabalu ar kadastra apz mējumu.6801 001 0789 Zvejnieku iel 11, Ludz ,
Ludzas novads, kura plat ba ir 900 kv.m, š d s zemes vien b s:
1.1. piešķirt zemes vien bai 400 kv.m plat b (vair k vai maz k, cik būs zemi dab
uzmērot) jaunu adresi Zvejnieku iela 13, Ludz , Ludzas novads un zemes lietošanas mērķi 0601
– individu lo dz vojamo m ju apbūve,
1.1.1. zemes gabals 400 kv.m plat b Zvejnieku iela 13, Ludz , Ludzas novads ir
piekr tošs valstij un reģistrējams Latvijas Republikas Finanšu ministrijas person , pamatojoties
uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra r kojumu Nr.538.
1.2. paliekoš zemes gabala plat ba ir 500 kv.m ar kadastra apz mējumu.6801 001 0789
( pašuma kadastra numurs 6801 001 0788) Zvejnieku iela 11, Ludz , Ludzas novads un zemes
lietošanas mērķi 0601 – individu lo dz vojamo m ju apbūve.
1.2.1. zemes gabals 500 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu.6801 001 0789 ( pašuma
kadastra numurs 6801 001 0788) Zvejnieku iela 11, Ludz , Ludzas novads ir piekr tošs valstij un
reģistrējams Latvijas Republikas Finanšu ministrijas person , pamatojoties uz Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra r kojumu Nr.538.

5.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekust m pašuma un pašuma
nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
1.
Izskatot Valentīnas Čerņavskas, dz vo „Bogumina”, Antiži, Cirmas pagasts, Ludzas
novads, 02.07.2012. iesniegumu, reģ. 02.07.2012. ar Nr.3-11.2/1061, par zemes vien bas 11,3 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6850 006 0064 atdal šanu no nekust m pašuma ar kadastra
numuru 6850 002 0032 „Bogumina”, Antiži, Cirmas pagasts, Ludzas novads un pašuma
nosaukuma piešķiršanu zemes vien bai ar kadastra apz mējumiem 6850 006 0064 „Pļavas”,
Cirmas pagasts, Ludzas novads. Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas
past v g s komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu
past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10
balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Piekrist, ka Valentīnas Čerņavskas, personas kods XXX, atdala zemes vien bu 11,3
ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 006 0064 no nekust m pašuma ar kadastra numuru
6850 002 0032 „Bogumina”, Antiži, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
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2. Piešķirt atdal tai zemes vien bai 11,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 006
0064 pašuma nosaukumu „Pļavas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2.
Izskatot Ivetas Benameuras, dz vo Jelgavas iel 51q, Ludz , Ludzas novads un Raviļa
Gaņejeva, dz vo „Kamuški”, Mež res, Audri u pagasts, Rēzeknes novads, 04.07.2012.
iesniegumu, reģ. 04.07.2012. ar Nr.3-11.2/1232, par zemes vien bas 5,6 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6850 003 0412 atdal šanu no nekust m pašuma ar kadastra numuru 6850 003
0411 „Krasti”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un pašuma nosaukuma piešķiršanu zemes
vien bai ar kadastra apz mējumiem 6850 003 0412 „Jaunkrasti”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka Iveta Benameura , personas kods XXX un Raviļs Gaņejevs, personas
kods XXX, atdala zemes vien bu 5,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0412 no
nekust m pašuma ar kadastra numuru 6850 003 0411 „Krasti”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Piešķirt atdal tai zemes vien bai 5,6 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0412
pašuma nosaukumu „Jaunkrasti”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
6.§
Par pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu
______________________________________________________________________________
V.Kušners
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu
past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada
10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1.Zemes vien bai 12302 kv.m plat b (precizēta pēc kadastra kartes) ar kadastra
apz mējumu 6801 001 0098 piešķirt pašuma nosaukumu Kauguru iela un adres cijas objektam
ielas nosaukumu Kauguru iela , Ludza, Ludzas novads.
2. Zemes vien bai 870 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0825 piešķirt
pašuma nosaukumu Astras iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Astras iela, Ludza,
Ludzas novads.
3. Zemes vien bai 700 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0101 piešķirt
pašuma nosaukumu Avotu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Avotu iela, Ludza,
Ludzas novads.
4. Zemes vien bai 710 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0834 piešķirt
pašuma nosaukumu iršu š ērsiela un adres cijas objektam ielas nosaukumu iršu š ērsiela,
Ludza, Ludzas novads.
5. Zemes vien bai 422 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0833 piešķirt
pašuma nosaukumu Lejas š ērsiela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Lejas š ērsiela,
Ludz , Ludzas novads.
6. Zemes vien bai 1227 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0832 piešķirt
pašuma nosaukumu Jaunlejas iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Jaunlejas iela,
Ludz , Ludzas novads.
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7. Zemes vien bai 1702 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0104 piešķirt
pašuma nosaukumu Zemnieku iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Zemnieku iela,
Ludz , Ludzas novads.
8. Zemes vien bai 970 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0827 piešķirt
pašuma nosaukumu Pīl džu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Pīl džu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
9. Zemes vien bai 2480 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0828 piešķirt
pašuma nosaukumu iršu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu iršu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
10. Zemes vien bai 2921 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0105 piešķirt
pašuma nosaukumu Aveņu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Aveņu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
11. Zemes vien bai 838 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0831 piešķirt
pašuma nosaukumu Pīl džu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Pīl džu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
12. Zemes vien bai 519 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0830 piešķirt
pašuma nosaukumu Bērzu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Bērzu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
13. Zemes vien bai 553 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0829 piešķirt
pašuma nosaukumu Ogu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Ogu iela , Ludz , Ludzas
novads.
14. Zemes vien bai 824 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0106 piešķirt
pašuma nosaukumu Pu u iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Pu u iela, Ludz ,
Ludzas novads.
15. Zemes vien bai 640 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0826 piešķirt
pašuma nosaukumu Pīpeņu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Pīpeņu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
16. Zemes vien bai 614 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0108 piešķirt
pašuma nosaukumu Amoliņa iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Amoliņa iela,
Ludz , Ludzas novads.
17. Zemes vien bai 669 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0843 piešķirt
pašuma nosaukumu beļu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu beļu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
18. Zemes vien bai 578 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0842 piešķirt
pašuma nosaukumu Piekalna iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Piekalna iela,
Ludz , Ludzas novads.
19. Zemes vien bai 3438 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0841 piešķirt
pašuma nosaukumu Elejas iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Elejas iela, Ludz ,
Ludzas novads.
20. Zemes vien bai 437 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0840 piešķirt
pašuma nosaukumu Kameņu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Kameņu iela,
Ludz , Ludzas novads.
21. Zemes vien bai 600 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0839 piešķirt
pašuma nosaukumu Jasmīnu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Jasmīnu iela,
Ludz , Ludzas novads.
22. Zemes vien bai 790 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0838 piešķirt
pašuma nosaukumu D rziņu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu D rziņu iela,
Ludz , Ludzas novads
23. Zemes vien bai 795 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0837 piešķirt
pašuma nosaukumu D liju iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu D liju iela, Ludz ,
Ludzas novads.
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24. Zemes vien bai 873 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0836 piešķirt
pašuma nosaukumu Cīruļu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Cīruļu iela, Ludz ,
Ludzas novads.
25. Zemes vien bai 210 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0835 piešķirt
pašuma nosaukumu Dainas iela 12A, Ludz , Ludzas novads.
26. Zemes vien bai 762 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0109 piešķirt
pašuma nosaukumu Dainas iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Dainas iela, Ludz ,
Ludzas novads.
27. Zemes vien bai 2436 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0846 piešķirt
pašuma nosaukumu Zvirgzdenes iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Zvirgzdenes
iela, Ludz , Ludzas novads.
28. Zemes vien bai 1534 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0847 piešķirt
pašuma nosaukumu Meldru iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Meldru iela, Ludz ,
Ludzas novads.
29. Zemes vien bai 850 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0110 piešķirt
pašuma nosaukumu Zvirgzdenes š ērsiela un adres cijas objektam ielas nosaukumu
Zvirgzdenes š ērsiela, Ludz , Ludzas novads.
30. Zemes vien bai 2200 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0111 piešķirt
pašuma nosaukumu Aizsargu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Aizsargu iela,
Ludz , Ludzas novads.
7.§
Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6801 001 0099 sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s, pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka ir nepieciešams zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 6801 001 0099,
kura plat ba ir 10 217 kv.m, sadal t pa atsevišķ s zemes vien b s, piesaistot to katrai ielai un
piešķirt pašuma un ielu nosaukumus.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu
past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada
10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – n av, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Sadal t zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 6801 001 0099, kura plat ba ir 10 217
kv.m, š d s zemes vien b s:
1. Zemes vien bai 3225 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0099 piešķirt
pašuma nosaukumu Lejas iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Lejas iela, Ludz ,
Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu Nr.1,
1.1. zemes vien bai 3225 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0099 noteikt
zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un
ceļu zemes nodal juma josl .
2. Zemes vien bai 669 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Sūkņa iela un
adres cijas objektam ielas nosaukumu Sūkņa iela, Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu Nr.2,
2.1. zemes vien bai 669 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl .
3. Zemes vien bai 1744 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Torņa iela un
adres cijas objektam ielas nosaukumu Torņa iela, Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu Nr.3,

16
3.1. zemes vien bai 1744 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl .
4. Zemes vien bai 906 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Zvejnieku iela un
adres cijas objektam ielas nosaukumu Zvejnieku iela, Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu Nr.4,
4.1. zemes vien bai 906 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl .
5. Zemes vien bai 609 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Piekrastes iela un
adres cijas objektam ielas nosaukumu Piekrastes iela, Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu Nr.5,
5.1. zemes vien bai 609 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl .
6. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdar t izmai as Ludzas
novada pašvald bas Ludzas pilsētas kadastra kartē un Nekust m pašuma valsts kadastra
inform ciju sistēm , ievadot jaunizveidot s zemes vien bas ar jaunu kadastra numuru k
atsevišķu pašumus.
8.§
Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6801 001 0102 sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s, pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka ir nepieciešams zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 6801 001 0102,
kura plat ba ir 10 300 kv.m., sadal t pa atsevišķ s zemes vien b s, piesaistot to katrai ielai un
piešķirt pašuma un ielu nosaukumus.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu
past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada
10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Sadal t zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 6801 001 0102, kura plat ba ir 10 300
kv.m, š d s zemes vien b s:
1. Zemes vien bai 4659 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0102 piešķirt
pašuma nosaukumu iršu iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu iršu iela, Ludz ,
Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu Nr.1,
1.1. zemes vien bai 4659 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0102 noteikt
zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un
ceļu zemes nodal juma josl .
2. Zemes vien bai 1503 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Neļ u iela un
adres cijas objektam ielas nosaukumu Neļ u iela, Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu Nr.2,
2.1. zemes vien bai 1503 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl .
3. Zemes vien bai 1462 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Rožu iela un
adres cijas objektam ielas nosaukumu Rožu iela, Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu Nr.3,
3.1. zemes vien bai 1462 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl .
4. Zemes vien bai 3151 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Neļ u iela 16A, Ludz ,
Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu Nr.4,
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4.1. zemes vien bai 3151 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 –
individu lo dz vojamo m ju apbūve.
5. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdar t izmai as Ludzas
novada pašvald bas Ludzas pilsētas kadastra kartē un Nekust m pašuma valsts kadastra
inform ciju sistēm , ievadot jaunizveidot s zemes vien bas ar jaunu kadastra numuru k
atsevišķu pašumus.
9.§
Par zemes gabala ar kadastra apz m jumu 6801 001 0107 sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s, pašuma un ielas nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
Sakar ar to, ka ir nepieciešams zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 6801 001 0107,
kura plat ba ir 6 040 kv.m, sadal t pa atsevišķ s zemes vien b s, piesaistot to katrai ielai un
piešķirt pašuma un ielu nosaukumus.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu
past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada
10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Sadal t zemes gabalu ar kadastra apz mējumu 6801 001 0107, kura plat ba ir 6 040 kv.m,
š d s zemes vien b s:
1. Zemes vien bai 3875 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0107 piešķirt
pašuma nosaukumu Piekalna iela un adres cijas objektam ielas nosaukumu Piekalna iela,
Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko pielikumu Nr.1,
1.1. zemes vien bai 3875 kv.m plat b ar kadastra apz mējumu 6801 001 0107 noteikt
zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un
ceļu zemes nodal juma josl .
2. Zemes vien bai 3273 kv.m plat b piešķirt pašuma nosaukumu Meldru iela un
adres cijas objektam ielas nosaukumu Meldru iela, Ludz , Ludzas novads saska ar grafisko
pielikumu Nr.2,
2.1. zemes vien bai 3273 kv.m plat b noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101 –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodal juma josl un ceļu zemes nodal juma josl .
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdar t izmai as Ludzas
novada pašvald bas Ludzas pilsētas kadastra kartē un Nekust m pašuma valsts kadastra
inform ciju sistēm , ievadot jaunizveidot s zemes vien bas ar jaunu kadastra numuru k
atsevišķu pašumus.
10.§
Par Ludzas novada domes s des 2012.gada 24.maija l muma (protokols Nr.14.7.§) „Par
zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas
novada pašvald bai” 20.punkta atcelšanu
V.Kušners
Ludzas novada pašvald b bija sa emts no Valsts zemes dienesta saraksts, kur bija
nor d ts, ka Zina da Maksimenko nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) l gumu par zemes
gabalu 5,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0381 „Purvezeri”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads.
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Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7&)
20.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas ties bas Zina dai Maksimenko uz zemes gabalu 5,1 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0381 „Purvezeri”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Sakar ar to, ka Zina da Maksimenko 2002.gada 5.mart ir noslēgusi zemes izpirkuma
(pirkuma) l gumu Nr.57/P-2570 ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemi 5,1 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0381 „Purvezeri”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, ir
nepieciešams atcelt Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols
Nr.14.7.§) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem
Ludzas novada pašvald bai” 20.punktu.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu
past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada
10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atcelt Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols Nr.14.7.§)
„Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas
novada pašvald bai” 20.punktu (par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu Zinaīdai Maksimenko,
personas kods XXX, uz zemes gabalu 5,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0381
„Purvezeri”, Cirmas pagasts, Ludzas novads).
11.§
Par Ludzas novada domes s des 2012.gada 24.maija l muma (protokols Nr.14.7.§) „Par
zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas
novada pašvald bai” 4.punkta atcelšanu
V.Kušners
Ludzas novada pašvald b bija sa emts no Valsts zemes dienesta saraksts, kur bija
nor d ts, ka Ernests Kargapoļcevs nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) l gumu par zemes
gabaliem 1,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0305 un 3,2 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6880 003 0440 „Mēnesskalni”, ukšu pagasts, Ludzas novads.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7&)
4.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas ties bas Ernestam Kargapoļcevam uz zemes gabaliem
1,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0305 un 3,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6880 003 0440 „Mēnesskalni”, ukšu pagasts, Ludzas novads.
Sakar ar to, ka Ernests Kargapoļcevs 2004.gada 15.oktobr ir noslēdzis zemes izpirkuma
(pirkuma) l gumu Nr.21/P-1876 ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemi 4,9 ha
kopplat b ar kadastra apz mējumiem 6880 003 0305 un 6880 003 0440 „Mēnesskalni”, ukšu
pagasts, Ludzas novads, ir nepieciešams atcelt Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija
lēmuma (protokols Nr.14.7.§) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu
par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 4.punktu.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu
past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada
10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atcelt Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmuma (protokols Nr.14.7.§)
„Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas
novada pašvald bai” 4.punktu (par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu Ernestam
Kargapoļcevam, personas kods XXX, uz zemes gabaliem 1,7 ha plat b ar kadastra apz mējumu
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6880 003 0305 un 3,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6880 003 0440 „Mēnesskalni”,
pagasts, Ludzas novads).

ukšu

12.§
Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem valstij
V.Kušners
P rbaudot Valsts zemes dienesta valsts kadastra inform cijas sistēm ievad to zemes
vien bu piekrit bu, tika konstatēts, ka atsevišķ m zemes vien b m ir ievad tas fiziskas personas,
kuras ir nokavējušas privatiz cijas iesnieguma datumu 1999.gada 1.martu, ko nosaka Latvijas
Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsēt s” 2.pants.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsēt s” 2.pants nosaka, ka
l dz 1999.gada 1.martam Latvijas pilso i – dz vojam s ēkas pašnieki vai augļu d rza lietot ji,
kuriem zeme piešķirta augļu d rza ier košanai ar apbūves ties b m, var pieteikties uz zemes
iegūšanu pašum par maksu, ja bijušie zemes pašnieki vai vi u mantinieki nav piepras juši šo
zemi vai piepras juši par to kompens ciju, vai sa ēmuši l dzvērt gu zemi cit viet .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba 1940.gada
21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekr t valstij un ierakst ma zemesgr mat s uz
valsts v rda, ja uz š s zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (būves) vai t d m
fiziskaj m person m piederošas ēkas (būves), kur m nav ties bu iegūt zemi pašum saska ar
zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsēt s”
2.pantu un „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 4.1 panta 4.punktu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s
komitejas, finanšu past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s
komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis
(J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Zemes gabala 1/2 dom jam daļa no 648 kv.m kopplat bas ar kadastra apz mējumu 6801
004 0382 A.Up ša iel 5, Ludz , Ludzas novads uz kuras atrodas pagaid m nezin mai personai
piederoša 1/2 dom jam daļa dz vojam s m jas un saimniec bas ēku - ir piekr toša valstij.
2. Zemes gabala 1/3 dom jam daļa no 1800 kv.m kopplat bas ar kadastra apz mējumu
6801 006 0310 Sporta iel 8, Ludz , Ludzas novads uz kuras atrodas J nim Zeilišam - Viška,
personas koda nav, kuram pieder dz vojam s m jas un saimniec bas ēku 1/3 dom jam daļa - ir
piekr toša valstij.
3. Zemes gabala 1/2 dom jam daļa no 378 kv.m kopplat bas ar kadastra apz mējumu 6801
004 0292 Rekašova iel 28, Ludz , Ludzas novads uz kuras atrodas pagaid m Pjotram
Bikovam, personas koda nav, piederoša 1/2 dom jam daļa dz vojam s m jas un saimniec bas
ēku - ir piekr toša valstij.
13.§
Par zemesgabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Ar Ludzas novada pašvald bas 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7.§)
17.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas ties bas ar 2011.gada 31.decembri Edgaram Skabam uz
zemes vien b m 1,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0102, 0,3 ha plat b ar kadastra
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apz mējumu 6850 003 0197 un 0,05 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0212
„Kalmes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads. Zemes gabali 1,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6850 003 0102, 0,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0197 un 0,05 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6850 003 0212 „Kalmes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nav apbūvēti.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka,
ka zemes reformas laik pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s
ierakst ma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļ noteiktaj termin
ir noslēgti zemes nomas l gumi.
Ludzas novada pašvald ba 2012.gada 5.jūnij noslēdza zemesgabala nomas l gumu Nr.56
ar Edgaru Skabu par zemes vien b m 1,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0102, 0,3
ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0197 un 0,05 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6850 003 0212 „Kalmes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Par valsts un pašvald bu
zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas
2.punktu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Zemes gabali 1,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0102, 0,3 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6850 003 0197 un 0,05 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0212
„Kalmes”, Cirmas pagasts, Ludzas novads ir piekr toši Ludzas novada pašvald bai.
2.
Ar Ludzas novada pašvald bas 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7.§)
12.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas ties bas ar 2011.gada 31.decembri Vladimiram
Obuhovam uz zemes vien b m 4,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 001 0125, 0,426 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0292, 0,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002
0293 un 0,079 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0591 „Mangaļi”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads. Zemes gabali 4,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 001 0125, 0,426 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0292, 0,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002
0293 un 0,079 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0591 „Mangaļi”, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads nav apbūvēti.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka,
ka zemes reformas laik pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s
ierakst ma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļ noteiktaj termin
ir noslēgti zemes nomas l gumi.
Ludzas novada pašvald ba 2012.gada 22.jūnij noslēdza zemesgabala nomas l gumu
Nr.62 ar Vladimiru Obuhovu par zemes vien b m 4,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858
001 0125, 0,426 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0292, 0,9 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6858 002 0293 un 0,079 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0591
„Mangaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Par valsts un pašvald bu
zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas
2.punktu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
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V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Zemes gabali 4,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 001 0125, 0,426 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6858 002 0292, 0,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0293 un
0,079 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6858 002 0591 „Mangaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads ir piekr toši Ludzas novada pašvald bai.
3.
Ar Ludzas novada pašvald bas 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7.§)
19.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas ties bas ar 2011.gada 31.decembri Zina dai Ričikai uz
zemes vien b m 1,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0236, 0,4 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6850 003 0362, 4,8 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0186 un 2,9 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0111 „Granti”, Cirmas pagasts, Ludzas novads. Zemes
gabali 1,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0236, 0,4 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6850 003 0362, 4,8 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0186 un 2,9 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0111 „Granti”, Cirmas pagasts, Ludzas novads nav
apbūvēti.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka,
ka zemes reformas laik pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s
ierakst ma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļ noteiktaj termin
ir noslēgti zemes nomas l gumi.
Ludzas novada pašvald ba 2012.gada 22.jūnij noslēdza zemesgabala nomas l gumu
Nr.63 ar Zina du Ričiku par zemes vien b m 1,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003
0236, 0,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0362, 4,8 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6850 004 0186 un 2,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0111 „Granti”,
Cirmas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Par valsts un pašvald bu
zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas
2.punktu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Zemes gabali 1,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 003 0236, 0,4 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6850 003 0362, 4,8 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 004 0186 un
2,9 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6850 007 0111 „Granti”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
ir piekr toši Ludzas novada pašvald bai.
4.
Ar Ludzas novada pašvald bas 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7.§)
8.punktu tika izbeigtas zemes lietošanas ties bas ar 2011.gada 31.decembri Valērijam
Steimakovam uz zemes vien bu 0,5571 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004 0315
„Stigas”, Pure u pagasts, Ludzas novads. Zemes gabals 0,5571 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6888 004 0315 „Stigas”, Pure u pagasts, Ludzas novads nav apbūvēts.
Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likums „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka,
ka zemes reformas laik pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s
ierakst ma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.daļ noteiktaj termin
ir noslēgti zemes nomas l gumi.
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Ludzas novada pašvald ba 2012.gada 2.jūlij noslēdza zemesgabala nomas l gumu Nr.66
ar Valēriju Steimakovu par zemes vien bu 0,5571 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004
0315 „Stigas”, Pure u pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2011.gada 1.jūnija likuma „Par valsts un pašvald bu
zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” groz jumu 3.panta piekt s daļas
2.punktu un Ludzas novada teritori l s un att st bas past v g s komitejas, finanšu past v g s
komitejas un soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Zemes gabals 0,5571 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6888 004 0315 „Stigas”, Pure u
pagasts, Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai.

14. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
1.
Izskatot Antoņinas Petrovskas, dz vo „Petrovski”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads, 2012.gada 26.jūnija iesniegumu, reģ. 2012.gada 26.jūnij ar Nr.3-11.2/1176, par zemes
vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 003 0207 atdal šanu no nekustam pašuma ar kadastra
numuru 6860 001 0186 „Petrovski”, Istras pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, teritori l s un att st bas past v g s
komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka Antoņina Petrovska, personas kods XXX, atdala zemes vien bu 4,6 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6860 003 0207 no piederoš nekustam pašuma ar kadastra
numuru 6860 001 0186 „Petrovski”, Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Antoņinai Petrovskai piederošai zemes vien bai 4,6 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6860 003 0207, Istras pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo pašumu ar
nosaukumu „Petrovski 1”.
2.
Izskatot Olgas Maļinovskas, dz vo „Magones”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas
novads, 2012.gada 2.jūlija iesniegumu, reģ. 2012.gada 2.jūlij ar Nr.3-11.2/1207, par zemes
vien bas ar kadastra apz mējumu 6860 009 0044 atdal šanu no nekustam pašuma ar kadastra
numuru 6860 001 0215 „Magones”, Istras pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam pašuma valsts kadastra
likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.apr ļa
noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
un Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, teritori l s un att st bas past v g s
komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija
kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
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V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka Olga Maļinovska, personas kods XXX, atdala zemes vien bu 3,0 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6860 009 0044 no piederoš nekustam pašuma ar kadastra
numuru 6860 001 0215 „Magones”, Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Olgai Maļinovskai piederošai zemes vien bai 3,0 ha plat b ar kadastra apz mējumu
6860 009 0044, Istras pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo pašumu ar nosaukumu
„Magones 1”.
15. §
Par zemes vien bu piekrit bu Ludzas novada pašvald bai
A.Trizna
1.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.,15.§,10.p.)
tika izbeigtas lietošanas ties bas Ivaram Lankovskim uz zemes vien bu 2,2 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6846 010 0029, Briģu pagasts, Ludzas novads. Uz zemes vien bas ēku nav.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmties bas personai j izlieto viena gada laik no zemes past v g s lietošanas ties bas
izbeigšan s.
Ludzas novada pašvald ba 2012.gada 6.jūnij noslēdza zemes nomas l gumu Nr.57 ar
Ivaru Lankovski par zemes vien bu 2,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 010 0029, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s ierakst ma neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļ noteiktaj termin ir noslēgti
zemes nomas l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punktu un Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas, teritori l s un att st bas past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu
past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10
balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Saska ar Ludzas novada pašvald bas 2012.gada 6.jūnij noslēgto zemes nomas l gumu
Nr.57, zemes vien ba 2,2 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6846 010 0029, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai.
2.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.,15.§,1.p.)
tika izbeigtas lietošanas ties bas Dmitrijam Triznam uz zemes vien b m 1,4 ha plat b ar kadastra
apz mējumu 6892 009 0104, 5,1 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0105, 2,3 ha
plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0106 un 6,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892
009 0117, Rundēnu pagasts, Ludzas novads. Uz zemes vien b m ēku nav.
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Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļa nosaka, ka zemes nomas
pirmties bas personai j izlieto viena gada laik no zemes past v g s lietošanas ties bas
izbeigšan s.
Ludzas novada pašvald ba 2012.gada 11.jūnij noslēdza zemes nomas l gumu Nr.59 ar
Dmitriju Triznu par zemes vien b m 1,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0104, 5,1
ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0105, 2,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892
009 0106 un 6,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0117, Rundēnu pagasts, Ludzas
novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvald b m piekr t un uz attiec g s pašvald bas v rda zemesgr mat s ierakst ma neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļ noteiktaj termin ir noslēgti
zemes nomas l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatiz cijas
un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹ daļu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties b m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2.punktu un Ludzas novada domes finanšu past v g s
komitejas, teritori l s un att st bas past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu
past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10
balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Saska ar Ludzas novada pašvald bas 2012.gada 11.jūnij noslēgto zemes nomas l gumu
Nr.59, zemes vien bas 1,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0104, 5,1 ha plat b ar
kadastra apz mējumu 6892 009 0105, 2,3 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0106 un
6,4 ha plat b ar kadastra apz mējumu 6892 009 0117, Rundēnu pagasts, Ludzas novads ir
piekr tošas Ludzas novada pašvald bai.
16. §
Par adreses maiņu k m
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas, teritori l s un att st bas past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras
jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

Main t ēk m ar kadastra apz mējumiem 6846 007 0053 001, 6846 007 0053 002, 6846
007 0053 003 adresi no „V ndeģi”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads uz „Skoborna”, Brigi,
Briģu pagasts, Ludzas novads.
17.§
Par Ludzas novada Būvvaldes sast va apstiprin šanu
I.Kamzole
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvald b m” 21.panta pirm s daļas 24. punktu, 61.panta
trešo daļu, likuma “Būvniec bas likums” 7.panta otro daļu, un emot vēr Ludzas novadadomes
finanšu past v g s komitejas, teritori l s un att st bas past v g s komitejas un soci lo, izgl t bas
un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti
balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Apstiprin t Ludzas novada domes Būvvaldi š d sast v :
Būvvaldes vadīt ja:
Tatjana Fomina – arhitekts
Būvvaldes vadīt jas vietnieks:
Juris Kučinskis – būvinspektors
Būvvaldes locekļi:
Krist ne Nikolajeva – juridisk s nodaļas vad t jas vietniece
Vilhelms Kušners – zemes ier c bas inženieris
Jeļena Lapšova – teritorijas pl not ja
2. Ar š lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2009.gada 22.oktobra
lēmuma „Par Ludzas novada Būvvaldes sast va un nolikuma apstiprin šanu” (protokols Nr.13,
75.§) 1.punkts.
18.§
Par nedz vojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „LEAN”
K.Nikolajeva
Izskatot SIA „LEAN” 27.06.2012. iesniegumu (reģistrēts 28.06.2012. ar
Nr.3-11.2/1192), kur SIA „LEAN” lūdz samazin t nomas maksu par objektiem Blauma a iel
4, P.Miglin ka iela 34A, Ludz , Ludzas pilsētas skol s vasaras mēnešos.
Izvērtējot esošo situ ciju un saska ar 2009.gada 26.novembra Ludzas novada domes
”Ludzas novada pašvald bas nedz vojamo telpu nomas maksas noteikumi” 7. punktu, un saska
ar likuma „Par pašvald b m” 21. panta 14. punkta b) apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
past v g s komitejas, teritori l s un att st bas past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras
jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot:
par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „LEAN” par nedz vojamo telpu nomu Blauma a
iel 4, Ludz 50% apmēr un noteikt nomas maksu Ls 0,08 (nulle lati 8 sant mi) par vienu
kvadr tmetru un pievienot s vērt bas nodoklis (21%) mēnes uz vasaras periodu no 2012.gada
1.jūlija l dz 2012.gada 31.augustam.
2. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „LEAN” par nedz vojamo telpu nomu P.Miglin ka
iel 34A, Ludz 50% apmēr un noteikt nomas maksu Ls 0,08 (nulle lati 8 sant mi) par vienu
kvadr tmetru un pievienot s vērt bas nodoklis (21%) mēnes uz vasaras periodu no 2012.gada
1.jūlija l dz 2012.gada 31.augustam.
3. Uzdot Ludzas novada pašvald bas Juridiskai nodaļai sagatavot papildus vienošanos par
nedz vojam s telpas nomas maksu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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19. §
Par dz vokļa Nr. 3, Ludzas novad , Pildas pagast , „Elara” nodošanu atsavin šanai
_________________________________________________________________________________
K.Nikolajeva

Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4.panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gad jumos publiskas personas nekustam pašuma
atsavin šanu var ierosin t rnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dz vojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dz vokļa pašumu.
Ludzas novada pašvald b tika sa ēma atsavin šanas ierosin jumu no Marijas
Pustovidovas, dz vo „Liciši”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novad .
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5. panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo pašumu dot attiec g s
atvasin t s publisk s personas lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvald bas pašuma
atsavin šanas komisijas 2012.gada 6. jūlija lēmumu „ Par dz vokļa Nr. 3, Ludzas novad , Pildas
pagast , „Elara” nodošanu atsavin šanai”, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas,
teritori l s un att st bas past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s
komitejas 2012.gada 10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis
(J.Atstupens, S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Uzs kt dz vokļa Nr. 3, kas atrodas Ludza novad , Pildas pagast , „Elara”
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas zemes ier c bas inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam pašuma reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam pašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvald bas pašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvald bas pašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
pašuma nosac t s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
20.§
Par 2012.gada 4.jūnija Ludzas novada pašvald bas saistošo noteikumu Nr.14
„Par groz jumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s
pal dz bas pabalstiem Ludzas novad ”” preciz šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvald b m” 45.panta ceturto daļu, LR Vides aizsardz bas
un reģion l s att st bas ministrijas 2012.gada 4.jūlija vēstuli Nr.17-1e/10029 „Par saistošajiem
noteikumiem”, Ludzas novada domes finanšu past v g s komitejas, teritori l s un att st bas
past v g s komitejas, soci lo, izgl t bas un kultūras jaut jumu past v g s komitejas 2012.gada
10.jūlija kop g s sēdes atzinumu, atkl ti balsojot: par”– 10 balsis (J.Atstupens, S.Bogdanovs,
V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, K.Miklaševiča, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2012.gada 4.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par groz jumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
soci l s pal dz bas pabalstiem Ludzas novad ”” :
1. Precizēt saistošo noteikumu 1.punktu, izsakot to š d redakcij :
”1. Groz t Saistošo noteikumu 1.7. punktu izteikt to š d redakcij :
„1.7. Izvērtējot atbilst bu trūc gas ģimenes/personas statusam, noteikt, ka par pašumu nav
uzskat mi:
1.7.1. zeme un mežs, kuru kopēj plat ba nep rsniedz 8 ha;
1.7.2. viena gar ža, piem jas saimniec bas ēkas;
1.7.3. viena vasarn ca, kura tiek izmantota ģimenes/personas pamatvajadz bu
apmierin šanai;
1.7.4. viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) pašum ilg k par 24
mēnešiem un viens motorollers/mopēds un viena automaš nas piekabe, kas ģimenes (personas)
pašum ilg k par 12 mēnešiem, k ar viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
1.7.5. lauksaimniec bas tehnika 1 (viena) vien ba, kas ir ģimenes (personas) pašum ir
ilg k par 24 mēnešiem.”
2. Izslēgt saistošo noteikumu 2.punktu.
3. Uzdot pašvald bas sekret rei I.Vondai šo lēmumu un precizētos saistošos noteikumus
Nr.14 „Par groz jumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 „Par soci l s
pal dz bas pabalstiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid nosūt t Vides
aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvald bas izpilddirektora
vietniekam F.Bokišam.
Sēdi slēdz plkst. 15.20.
Sēdes vad t ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2012.gada 10.jūlij .

A.Gendele

Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakst ts 2012.gada 10.jūlij .

I.Vonda

