LATVIJAS REPUBLIKA

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

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludzā

2012.gada 20.decembr

Protokols Nr. 32

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja Al na Gendele
Protokolē – administratīvās noda as pašvaldības sekretāre In ra Vonda
S d piedal s Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens (sēdē piedalās no plkst.
10.10), Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, Arturs Isakovičs, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Tatjana Loseviča, Valent na Lukina, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Ksenija
Miklaševiča, Olga Petrova, Anatolijs Stjade
S d nepiedal s: Jevge ijs Lukašenoks – atrodas ārzemēs
S d kl tesošas personas: Anatolijs Trizna, zemes lietu speciālists; Krist ne Nikolajeva,
juridiskās noda as vadītājas p.i.; Sergejs Jakov evs, pašvaldības izpilddirektors; Tatjana
Binovska, juriskonsulte; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speciāliste; Vladimirs
Vasi evskis, datortīkla administrators; Lilita Gorbunova-Kozlova, Ludzas novada Sociālā
dienesta vadītāja; Aina Poik ne, nekustamā īpašuma ekonomiste; Vija Laiz ne, nodok u
ekonomiste; Anastasija ukša, finanšu un grāmatvedības noda as vadītājas vietniece budžeta
jautājumos; L ga Mežule, finanšu un grāmatvedības noda as vadītāja
Prob cija
Bez tam s d piedal s: Skaidr te Jeme janova, Valsts probācijas dienests, Ludzas filiāles
vadītāja; Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu ēkām.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai mai u.
3. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.
4. Par zemes uzmērītās platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu.
5. Par zemes vienības Latgales ielā 206, Ludza, Ludzas novads da as atdalīšanu, zemes
lietošanas mērķa piešķiršanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu.
6. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
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7. Par ciemu teritoriju apstiprināšanu Ludzas novada Pure u pagastā.
8. Par ciemu teritoriju apstiprināšanu Ludzas novada Isnaudas pagastā.
9. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
10. Par zemes platību apstiprināšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Krāslavas šķērsielā 8A, Ludza,
Ludzas novads un Krāslavas šķērsielā 9, Ludza, Ludzas novads apstiprināšanu un adreses
piešķiršanu.
12. Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Tālavijas ielā 149, Ludza,
Ludzas novads apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
13. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Ludzas novada Briģu pagastā.
14. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Ludzas novada Rundēnu pagastā.
15. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Ludzas novada Nirzas pagastā.
16. Par adrešu dzēšanu Ludzas novadā.
17. Par adrešu mai u zemes vienībām un ēkām.
18. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
20. Par zemes vienības ar adresi „Jumti i”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads
sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās.
21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6892 004 0062, 6892 004 0063 da as
piekrišanu privatizācijai.
22. Par ilgtermi a aiz ēmumu pamatsummu apmaksas grafiku izmai ām.
23. Par ilgtermi a aiz ēmuma līguma nosacījumu mai u.
24. Par pamatlīdzek u norakstīšanu.
25. Par nodok u atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim.
26. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no Svetlanas Smirnovas (18.novembra iela 16-27, Ludza, Ludzas novads, kadastra
numurs 6801 900 1358).
27. Par debitoru parādu dzēšanu.
28. Par debitoru parādu dzēšanu.
29. Par nekustamo īpašumu dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 6860 004 0027
002) „Gladiolas”, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu Finanšu ministrijai.
30. Par pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošajām
kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo pe as da u.
31. Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodok a piemērošanu
Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā” apstiprināšanu.
32. Par 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvok a
jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
33. Par 2012.gada 27.septembra Ludzas novada domes lēmuma „Par dzīvok a Nr.1,
Tālavijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novads atsavināšanu un pārdošanas cenas apstiprināšanu”
(protokols Nr.25, 83. §) grozīšanu.
34. Par nekustamā īpašuma, zemes gabala (ar mežu) 6,5 ha platībā, Ludzas novadā,
Istras pagastā „Rubeni” izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
35. Par zemes gabala 1400 kv.m. platībā Tālavijas ielā 102c, Ludzā, Ludzas novadā
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma, zemes gabala un garāžu kompleksa Ludzas novadā, Ludzā,
Liepājas ielā 7 izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
37. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas un
Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu.
38. Par Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādi un pašvaldības
iesaisti Pilsētas mēra pakta kustībā.
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Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: „par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, domes sēdes darba kārtība apstiprināta.
Sēdes vadītāja A.Gendele piedāvā balsot par domes sēdes papildus darba kārtību. Sēdes
papildus darba kārtībā ir 4 jautājumi.
Domes s des papildus darba k rt ba:
1. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
2. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no Marinas Cvetkovas (par īpašumu „Rudzupuķe”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 6850 002 0029).
3. Par neizīrēto dzīvok u apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.
4. Par finansējuma piešķiršanu akcijai „Zupas virtuve”.
Atklāti balsojot: „par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, domes sēdes papildus darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses piešķiršanu ēkām.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai mai u.
3. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu.
4. Par zemes uzmērītās platības, lietošanas mērķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu.
5. Par zemes vienības Latgales ielā 206, Ludza, Ludzas novads da as atdalīšanu, zemes
lietošanas mērķa piešķiršanu un atdalītās zemes vienības pievienošanu.
6. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
7. Par ciemu teritoriju apstiprināšanu Ludzas novada Pure u pagastā.
8. Par ciemu teritoriju apstiprināšanu Ludzas novada Isnaudas pagastā.
9. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma noslēgšanu.
10. Par zemes platību apstiprināšanu.
11. Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Krāslavas šķērsielā 8A, Ludza,
Ludzas novads un Krāslavas šķērsielā 9, Ludza, Ludzas novads apstiprināšanu un adreses
piešķiršanu.
12. Par zemes ierīcības projekta nekustamiem īpašumiem Tālavijas ielā 149, Ludza,
Ludzas novads apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.
13. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Ludzas novada Briģu pagastā.
14. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Ludzas novada Rundēnu pagastā.
15. Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Ludzas novada Nirzas pagastā.
16. Par adrešu dzēšanu Ludzas novadā.
17. Par adrešu mai u zemes vienībām un ēkām.
18. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu.
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
20. Par zemes vienības ar adresi „Jumti i”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads
sadalīšanu atsevišķās zemes vienībās.
21. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6892 004 0062, 6892 004 0063 da as
piekrišanu privatizācijai.
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22. Par ilgtermi a aiz ēmumu pamatsummu apmaksas grafiku izmai ām.
23. Par ilgtermi a aiz ēmuma līguma nosacījumu mai u.
24. Par pamatlīdzek u norakstīšanu.
25. Par nodok u atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim.
26. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no Svetlanas Smirnovas (18.novembra iela 16-27, Ludza, Ludzas novads, kadastra
numurs 6801 900 1358).
27. Par debitoru parādu dzēšanu.
28. Par debitoru parādu dzēšanu.
29. Par nekustamo īpašumu dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 6860 004 0027
002) „Gladiolas”, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu Finanšu ministrijai.
30. Par pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošajām
kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo pe as da u.
31. Par saistošo noteikumu Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodok a piemērošanu
Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā” apstiprināšanu.
32. Par 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.22 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvok a
jautājumu risināšanā”” precizēšanu.
33. Par 2012.gada 27.septembra Ludzas novada domes lēmuma „Par dzīvok a Nr.1,
Tālavijas ielā 88, Ludzā, Ludzas novads atsavināšanu un pārdošanas cenas apstiprināšanu”
(protokols Nr.25, 83. §) grozīšanu.
34. Par nekustamā īpašuma, zemes gabala (ar mežu) 6,5 ha platībā, Ludzas novadā,
Istras pagastā „Rubeni” izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
35. Par zemes gabala 1400 kv.m. platībā Tālavijas ielā 102c, Ludzā, Ludzas novadā
izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
36. Par nekustamā īpašuma, zemes gabala un garāžu kompleksa Ludzas novadā, Ludzā,
Liepājas ielā 7 izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu.
37. Par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas un
Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu.
38. Par Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādi un pašvaldības iesaisti
Pilsētas mēra pakta kustībā.
39. Par zemes vienību atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
40. Par nekustamā īpašuma nodok a parāda un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
kārtībā no Marinas Cvetkovas (par īpašumu „Rudzupuķe”, Cirmas pagasts, Ludzas novads,
kadastra numurs 6850 002 0029).
41. Par neizīrēto dzīvok u apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.
42. Par finansējuma piešķiršanu akcijai „Zupas virtuve”.
1.§
Par adreses piešķiršanu k m
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts

2.§
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Par pašuma nosaukuma piešķiršanu vai mai u
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.§
Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts

4.§
Par zemes uzm r t s plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu
A.Trizna
1.
Izskatot mērniecības firmas SIA „PREINE” izgatavoto Ludzas novada Pure u pagasta
zemes robežu plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0233 un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 27.punktu,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as kārtība”
18.punktu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt Latvijas Republikas Zemkop bas ministrijas, reģistrācijas numurs
90000064161, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0233 platību 21,37
ha ar nosaukumu „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads, saska ā ar izgatavoto zemes
gabala robežu plānu mērogā 1:5000.
2. Noteikt zemes izmantošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galven saimniecisk
darb ba ir mežaimniec ba.
3. Zemes vienībai „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads apgrūtinājumi nav
noteikti.
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2.
Izskatot mērniecības firmas SIA „PREINE” izgatavoto Ludzas novada Pure u pagasta
zemes robežu plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0234 un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 27.punktu,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as kārtība”
18.punktu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt Latvijas Republikas Zemkop bas ministrijas, reģistrācijas numurs
90000064161, piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0234 platību 11,13
ha ar nosaukumu „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads, saska ā ar izgatavoto zemes
gabala robežu plānu mērogā 1:5000.
2. Noteikt zemes izmantošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galven saimniecisk
darb ba ir mežaimniec ba.
3. Apstiprināt zemes vienībai „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads
apgrūtinājumus:
3.1.100 ha lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 3,49 ha,
3.2. tauvas joslas teritorija gar ezeru – 0,17 ha,
3.3. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos – 7,47 ha.
5.§
Par zemes vien bas Latgales iel 206, Ludza, Ludzas novads da as atdal šanu, zemes
lietošanas m rķa piešķiršanu un atdal t s zemes vien bas pievienošanu
A.Trizna
Izskatot V. R., dzīvo (adrese), 27.11.2012. iesniegumu, reģ. 27.11.2012. ar Nr.311.2/2306, par atteikšanos no mantojamās zemes da as 188 kv.m platībā ar kadastra apzīmējumu
6801 006 0313 Latgales ielā 206, Ludzā, Ludzas novads, Ludzas novada dome konstatē, ka:
Sakarā ar to, ka zemes vienības da a 188 kv.m platībā kalpo kā iebraucamos
koplietošanas ce š, ir nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi un pievienot zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 6801 006 0526 „Dzirnavu iela”, Ludza, Ludzas novads.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pie emt lēmumu par zemes piederību vai piekritību
pašvaldībai un Ministru kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosacījums ir spēkā, līdz tiek pie emts un stājas spēkā likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldībām
autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ce u laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un za o zonu ierīkošana un
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uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturtā da a nosaka, ka uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkdības budžeta līdzek iem ir
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto da u, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as
5.punktu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu.6801 006 0313 Latgales ielā 206,
Ludza, Ludzas novads zemes vienību 188 kv.m un atzīt par piekrītošu Ludzas novada
pašvaldībai
2. Piešķirt atdalītai zemes vienībai 188 kv.m platībā zemes lietošanas mērķi ar kodu 1101
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā,
3. Pievienot atdalīto zemes vienību 188 kv.m platībā pie zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6801 006 0526 un īpašuma nosaukumu „Dzirnavu iela ”, Ludza, Ludzas novads
saska ā ar grafisko pielikumu.
4. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 006 0526 „Dzirnavu
iela”, Ludza, Ludzas novads platību – 6328 kv.m.
5. Lūgt VZD Latgales reģionālās noda as Rēzeknes biroju izdarīt izmai as Ludzas
novada Ludzas pilsētas Nekustāmā īpašuma Valsts kadastra informāciju sistēmā.

6.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
A.Trizna
1.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7.§)
13.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri V. K., personas kods XXX,
uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 004 0028 „Ošupe”, Isnaudas
pagastā, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.da a nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās. Ja minētajā termi ā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pie em
lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pie em līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi
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ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pie em pēc 2009.gada 30.decembra, - zemi
ieskaita rezerves zemes fondā.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 13.novembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.86 ar V. K., personas kods XXX, par zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6858 004 0028 „Ošupe”, Isnaudas pagastā, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.da ā noteiktajā terminā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās da as 21.da u,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punktu un Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atzīt, ka zemes gabals 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 004 0028 „Ošupe”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
2.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7.§)
11.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri I. A., personas kods XXX,
uz zemes vienībām 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0116, 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 6858 002 0117, 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0118 un
0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0119 „Bebri”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.da a nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās. Ja minētajā termi ā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pie em
lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pie em līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi
ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pie em pēc 2009.gada 30.decembra, - zemi
ieskaita rezerves zemes fondā.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 6.decembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.93 ar I. A., personas kods XXX, par zemes vienībām 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6858 002 0116, 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0117, 0,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6858 002 0118 un 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0119 „Bebri”,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.da ā noteiktajā terminā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās da as 21.da u,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
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nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punktu un Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atzīt, ka zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0116, 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0117, 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002
0118 un 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0119 „Bebri”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
3.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.14.7.§)
9.punktu tika izbeigtas lietošanas tiesības ar 2011.gada 31.decembri O. S., personas kods XXX,
uz zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0317 Pure u pagastā, Ludzas
novads.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.da a nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās. Ja minētajā termi ā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pie em
lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā. Ja pašvaldība lēmumu pie em līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi
ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja lēmumu pie em pēc 2009.gada 30.decembra, - zemi
ieskaita rezerves zemes fondā.
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 7.decembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.94 ar O. S., personas kods XXX, par zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6888 004 0317 Pure u pagastā, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.da ā noteiktajā terminā ir noslēgti zemes
nomas līgumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās da as 21.da u,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punktu un Ludzas novada teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atzīt, ka zemes gabals 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 004 0317 Pure u
pagasts, Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.

7.§
Par ciemu teritoriju robežu apstiprin šanu Ludzas novada Pure u pagast
A.Trizna
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Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.panta pirmā da a nosaka, ka ciema statusu piešķir un atce novada dome, pamatojoties uz
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība
piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 4.punkts nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārzi ā, turklāt tikai dome var:
lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma
mai u.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 9.pantu un 11.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
da as 4.punktu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
Apstiprināt Ludzas novada Pure u pagastā sekojošu ciemu: Ignatova, Stoponi, Vamži,
Pūdnīki, Auziņi, Rubuļi, Justinova, Kovaļki, Zapāni, Arkani, Rutkuši, Sauliki, Krikši, Nīkani,
Vitkupova, Burduški, Strumpe, Tribuki, Peļņi, Eniki, Pracopole, Pivkaiņi, Paideri,
Konstatinovka, Kivdolova, Doroški, Lociši, Matjunki, Starinski, ivļi, Inčiki, Ancova, Čipoti,
Zabarovka, Činkuri, Induļi, Sroleva, Degini, Sondori, Viruļova, Ruliki, Sosnopole,
Černogorka un Železnieki, teritoriju robežas saska ā ar karti pielikumā (SZ dgn formātā).
8.§
Par ciemu teritoriju robežu apstiprin šanu Ludzas novada Isnaudas pagast
A.Trizna
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.panta pirmā da a nosaka, ka ciema statusu piešķir un atce novada dome, pamatojoties uz
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība
piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 4.punkts nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārzi ā, turklāt tikai dome var:
lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma
mai u.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 9.pantu un 11.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
da as 4.punktu un Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
Apstiprināt Ludzas novada Isnaudas pagastā sekojošu ciemu: Vamži, Eipļi, Zeiļi, Ričiki,
Zači, Runtorta , Būruški, Martiši, Romandova, Meļaški, Rauzi, Kovaļki, Isnauda, Jurizdika,
Kreiči, Kolnagreči, Pildagreči, Mežavepri, Ivdri, Istalsna, Nagļi, Kubulova, Diervonīši,
Stocinova, Činkuri, Zambari, Pekševa, Pirmie Boki, Mastari, Plindži, Bobiši, Vabaļi,
Fedorenki, Turaki, Andži, Malzūbi, Kravaļi, Rudzīši, Otrie Boki, Špeneri, Noviki, Potorova,
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Gāgari, Lemki, Rikmani, Restmuiža, Kiseļi, Krievu Gorbuni, Poļu Gorbuni, Greiški un Zurzi,
teritoriju robežas saska ā ar karti pielikumā (SZ dgn formātā).
9.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
A.Trizna
Lēmuma teksts

10.§
Par zemes plat bu apstiprin šanu
A.Trizna
Sakarā ar to, ka Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijā rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6801 001 0595, 6801 001 0596 un 6801 001 0305
izvietojums dabā neatbilst ar iepriekš sagatavotiem grafiskiem pielikumiem un līdz ar to ir
nepieciešams apstiprināt platības un robežas.
Pamatojoties uz Ludzas novada teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 001 0595 Dāliju ielā
15, Ludzā, Ludzas novads platību – 353 kv.m, saska ā ar grafisko pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 001 0596 Dāliju ielā
17, Ludzā, Ludzas novads platību – 425 kv.m, saska ā ar grafisko pielikumu Nr.2.
3. Apstiprināt zemes vienībai ar zemes kadastra apzīmējumu 6801 001 0305 Dāliju ielā
19, Ludzā, Ludzas novads platību – 418 kv.m, saska ā ar grafisko pielikumu Nr.3.
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās noda as Rēzeknes biroju izdarīt izmai as Ludzas novada
Ludzas pilsētas Valsts Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un kadastra
kartē.
11.§
Par zemes ier c bas projekta nekust miem pašumiem Kr slavas šķ rsiel 8A,
Ludza, Ludzas novads un Kr slavas šķ rsiel 9, Ludza, Ludzas novads
apstiprin šanu un adreses piešķiršanu
A.Trizna
Izskatot SIA „Kvintesence” iesniegto zemes ierīcības projektu nekustāmiem īpašumiem
Krāslavas šķērsielā 8A, Ludza, Ludzas novads un Krāslavas šķērsielā 9, Ludza, Ludzas novads,
kurā paredzēts sadalīt nekustamā īpašuma Krāslavas šķērsielā 8A, Ludza, Ludzas novads zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0001 divās zemes vienībās un vienu no tās pievienot
nekustamā īpašuma Krāslavas šķērsielā 9, Ludza, Ludzas novads, nosakot zemes vienību
robežas, platības un apgrūtinājumus, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības būvvaldes
2012.gada 13.novembra lēmumu Nr.130 (sēdes protokols Nr.23, 11.punkts) “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas pastāvošiem noteikumiem un Ludzas novada
pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Ludzas novada teritorijas
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plānojumu” un tā sastāvā 10. punktam „Par Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijas plānojuma
2005.-2017.gadam grafisko da u un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
Zemes ierīcības projekta grafiskā da a saska ota ar Ludzas novada pašvaldības zemes
ierīcības inženieru.
Zemes ierīcības projekts saska ots ar Ludzas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes turētāju SIA „Kvintesence”, reģistrācijas numurs 42403023757 un
reģistrēts 2012.gada 11.decembrī ar Nr.6801_SP 007_24.
Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā
noda ā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 198155.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro da u, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprī a noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as kārtība” 16.1. un
23.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.7, 2.10, 11, 28 un 31.3. punktiem, Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra
saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu” un Ludzas novada
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Krāslavas š ērsiela 8A,

Ludza, Ludzas novads (kadastra apzīmējumu 6801 007 0001 ) un Krāslavas š ērsiela 9, Ludza,
Ludzas novads (kadastra apzīmējumu 6801 007 0017 ), saska ā ar SIA „Kvintesence”,

reģistrācijas Nr.42403023757, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0001 atdalīto neapbūvēto zemes
vienību pievienot nekustamā īpašuma Krāslavas š ērsiela 9, Ludza, Ludzas novads zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 007 0017 un apvienotajai zemes vienībai 6374 kv.m
platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā da ā zemes vienībai Nr.1):
2.1. piešķirt nekustamam īpašumam adresi Krāslavas š ērsiela 9, Ludza, Ludzas novads,
2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
2.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītiem,
3. Paliekošajai nekustamā īpašuma Krāslavas š ērsiela 8A, Ludza, Ludzas novads
neapbūvētai zemes vienībai 5611 kv.m platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā da ā zemes
vienībai Nr.2):
3.1. saglabāt nekustamā īpašuma adresi Krāslavas š ērsiela 8A, Ludza, Ludzas novads,
3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūve,
3.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītiem.
4. Jaunveidojamo zemes vienību un apgrūtinājumu platības var tikt precizēti normatīvos
aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
6. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas pazi ots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma
pazi ošanas dienas.
12.§
Par zemes ier c bas projekta nekustamiem pašumiem T lavijas iel 149, Ludza,
Ludzas novads apstiprin šanu un adreses piešķiršanu
A.Trizna
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Izskatot SIA „Kvintesence” iesniegto zemes ierīcības projektu nekustāmiem īpašumiem
Tālavijas ielā 149, Ludza, Ludzas novads zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0283
sadalei, kurā paredzēts sadalīt zemes vienību divās zemes vienībās, nosakot zemes vienību
robežas, platības un apgrūtinājumus, Ludzas novada dome konstatēja, ka:
Zemes ierīcības projekts izstrādāts, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības būvvaldes
2012.gada 24.oktobra lēmumu Nr.120 (sēdes protokols Nr.21, 5.punkts) “Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas pastāvošiem noteikumiem un Ludzas novada
pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.3 „Par Ludzas novada teritorijas
plānojumu” un tā sastāvā 10. punktam „Par Ludzas novada Ludzas pilsētas teritorijas plānojuma
2005.-2017.gadam grafisko da u un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
Zemes ierīcības projekta grafiskā da a saska ota ar Ludzas novada pašvaldības zemes
ierīcības inženieru.
Zemes ierīcības projekts saska ots ar Ludzas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas datubāzes turētāju SIA „Kvintesence”, reģistrācijas numurs 42403023757 un
reģistrēts 2012.gada 11.decembrī ar Nr.6801_SP 002_23.
Zemes ierīcības projekts elektroniski parakstīts Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā
noda ā, izmantojot drošu elektronisko parakstu ar nosaukumu 197713.edoc.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,
Zemes ierīcības likuma 19.panta otro da u, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprī a noteikumu
Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu un 31.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un mai as kārtība” 16.1. un
23.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.7, 2.10, 11, 28 un 31.3. punktiem, Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra
saistošiem noteikumiem Nr.3 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu” un Ludzas novada
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, finanšu pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem Tālavijas iela 149,

Ludza, Ludzas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0283, saska ā ar SIA

„Kvintesence”, reģistrācijas Nr.42403023757, izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.
2. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 002 0283 atdalītajai neapbūvētajai
zemes vienībai 1800 kv.m platībā (zemes ierīcības projekta grafiskajā da ā zemes vienībai Nr.2):
2.1. piešķirt nekustamam īpašumam adresi Tālavijas iela 149B, Ludza, Ludzas novads,
2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūve,
2.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītiem,
3. Paliekošajai nekustamā īpašuma neapbūvētai zemes vienībai 1447 kv.m platībā (zemes
ierīcības projekta grafiskajā da ā zemes vienībai Nr.2):
3.1. saglabāt nekustamā īpašuma adresi Tālavijas iela 149, Ludza, Ludzas novads,
3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi ar kodu 0600 – neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūve,
3.3. noteikt apgrūtinājumus atbilstoši zemes ierīcības projektā norādītiem.
4. Jaunveidojamo zemes vienību un apgrūtinājumu platības var tikt precizēti normatīvos
aktos noteiktā apjomā, veicot instrumentālo uzmērīšanu dabā.
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams 4 gadu laikā.
6. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas pazi ots adresātam. Administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās tiesas Rēzeknes tiesu namā viena mēneša laikā no lēmuma
pazi ošanas dienas.
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13. §
Par ciemu teritoriju robežu apstiprin šanu Ludzas novada Briģu pagast
A.Trizna
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.panta pirmā da a nosaka, ka ciema statusu piešķir un atce novada dome, pamatojoties uz
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība
piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārzi ā, turklāt tikai dome var:
lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma
mai u.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 9.pantu un 11.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.punktu
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Apstiprināt Ludzas novada Briģu pagastā sekojošu ciemu: Berjozovka, B aide i, Brigi,
Cibu i, Dil ni, Dinaburski, Fedorki, Garbari, Janova, Jaun Slobodka, Jerčova, Jorzova,
Jučova, Kliši, Konogo ci, Liel P kova, ukati, Matisenki, Maz P kova, Meržova, Noviki,
ičipurenki, iv iki, Opu i, P z ni, Poddubje, Popsuiki, Prohori, Puncu i, Ranc ni, Reiki,
Rimši, Samuši, Senčati, Skri i, Svikli un Zabolocki , teritoriju robežas saska ā ar karti
pielikumā (SZ dgn formātā).
14. §
Par ciemu teritoriju robežu apstiprin šanu Ludzas novada Rund nu pagast
A.Trizna
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.panta pirmā da a nosaka, ka ciema statusu piešķir un atce novada dome, pamatojoties uz
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība
piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārzi ā, turklāt tikai dome var:
lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma
mai u.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 9.pantu un 11.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
4.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
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K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
Apstiprināt Ludzas novada Rundēnu pagastā sekojošu ciemu: Adalinova, Barsuki,
Bez esje, B iž eva, Boj ri, Bori, Briževa, Bubinova, Čuhnova, Devjatniki, Drozdovka,
Dvorišče, Dze agols, Gorodoks, Greid ni, Gri kova, Homutovka, Jašmenišče, Kabilovka,
Kannova, Kasaverina, Kazici, Kleščova, Klumstova, Kovališki, Labunščina, Liel
Ma inovka, Lisova, Loborži, Losiški, emešovka, Mačuli, Mazkri ica, Mežavepri, Nalogi,
Novijdvors, Novini, Opši, Osova, Ostrova, Pakalni, Pentjuši, Pere i, Peš eva, Puncelova,
Pušča, Roceva, Rudziši, Ru eva, Rund ni, Rusecki, Sarja, Savina, Stankeviči, Struka i,
Sūnup ava, Škorlupova, Tarčilova, Tartaks, Testečkova, Vertulova, Zamostje, Zarečje,
Zirgi, Zubrova un Žubu i , teritoriju robežas saska ā ar karti pielikumā (SZ dgn formātā).
15. §
Par ciemu teritoriju robežu apstiprin šanu Ludzas novada Nirzas pagast
A.Trizna
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.panta pirmā da a nosaka, ka ciema statusu piešķir un atce novada dome, pamatojoties uz
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. Lēmumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība
piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārzi ā, turklāt tikai dome var:
lemt par attiecīgās administratīvās teritorijas likvidēšanu, tās robežu grozīšanu vai nosaukuma
mai u.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likums” 9.pantu un 11.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 4.punktu
un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Apstiprināt Ludzas novada Nirzas pagastā sekojošu ciemu: Andri, Bamb ni,
Bogomoli,Daugu i, Divkši, Gu ni, Hme iki, Horoševa, Kabilovči, Kalaši, Kašku ova,
Kornova, Kušneri, Lielie Žurili, L deksna, Lūrupi,
adina, Makleri, Marlina,
Mežamatveji, Morte i, Nirza, Osinovka, Pero i, Pristavki, Puncu i, Raibakozi, Raipole,
Romuši, Rundanki, Sei i, Sjaksti, Skobu i, Timu i, Tratari, Varšava, Vondi, Vonogi,
Vurpu i, Zahari, Vorslova, Murinova un Sau i, teritoriju robežas saska ā ar karti pielikumā
(SZ dgn formātā).
16. §
Par adrešu dz šanu Ludzas novad
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
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par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Virši”, Škirpāni, Pildas pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103620410.
2. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Kraujas”, Brodaiža, Pildas
pagasts, Ludzas novads, klasifikatora kods 103628064.
3. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Žagari i”, Brodaiža, Pildas
pagasts, Ludzas novads, klasifikatora kods 103628298.
4. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Bronki”, Skri i, Briģu pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103616410.
5. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Kuromals”, Popsuiki, Briģu
pagasts, Ludzas novads, klasifikatora kods 103616396.
6. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Aronijas”, Mazā Pikova, Briģu
pagasts, Ludzas novads, klasifikatora kods 106056204.
7. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Akvamar ns”, Jučova, Briģu
pagasts, Ludzas novads, klasifikatora kods 103615923.
8. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Druva”, Zabolocki, Briģu pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103616812.
9. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Ezergali”, Horoševa, Nirzas
pagasts, Ludzas novads, klasifikatora kods 104670661.
10. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „M lupi”, Lūrupi, Nirzas pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103743910.
11. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Vanadzi i”, Tarčilova, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads, klasifikatora kods 105970211.
12. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „D vis”, Brigi, Briģu pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103616564.
13. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Dric ni”, Brigi, Briģu pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103616597.
14. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Flora”, Brigi, Briģu pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103617027.
15. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi „Fortūna”, Brigi, Briģu pagasts,
Ludzas novads, klasifikatora kods 103617043.

17. §
Par adrešu mai u zemes vien b m un k m
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 8,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0168
adresi no „Skujas”, Vonogi, Pildas pagasts, Ludzas novads uz „Skujas”, Raibakozi, Pildas
pagasts, Ludzas novads.
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2. Mainīt zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0178 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Reči”, Rancāni, Pildas pagasts, Ludzas novads uz
„Reči”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads.
3. Mainīt zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0315 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kolnas ta”, Vorka i, Pildas pagasts, Ludzas novads uz
„Kolnas ta”, Raibakozi, Pildas pagasts, Ludzas novads.
4. Mainīt zemes vienībai 2,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0390 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „D ķi”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads uz „D ķi”,
Veženki, Pildas pagasts, Ludzas novads.
5. Mainīt zemes vienībai 6,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0016 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „L či”, Kurma, Pildas pag., Ludzas nov. uz „L či”,
Borovaja, Pildas pagasts, Ludzas novads.
6. Mainīt zemes vienībai 1,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0041 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Lapi as”, Po aki, Pildas pagasts, Ludzas novads uz
„Lapi as”, Zuji, Pildas pagasts, Ludzas novads.
7. Mainīt zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0105 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Pagalmi i”, Škirpāni, Pildas pagasts, Ludzas novads uz
„Pagalmi i”, Kurma, Pildas pagasts, Ludzas novads.
8. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 12,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002
0225 adresi no „Sūrenes”, Filantmuiža, Pildas pagasts, Ludzas novads uz „Sūrenes”, Po aki,
Pildas pagasts, Ludzas novads.
9. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 7,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 002 0232
adresi no „Melderi”, Sloboda, Pildas pagasts, Ludzas novads uz „Melderi”, Borovaja, Pildas
pagasts, Ludzas novads.
10. Mainīt zemes vienībai 21,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 004 0028 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Annas”, Veršanci, pagasts, Ludzas novads uz „Annas”,
Kulakova, Pildas pagasts, Ludzas novads.
11. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 30,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 004
0231 adresi no „M ko kalni”, Boldāni, Pildas pagasts, Ludzas novads uz „M ko kalni”,
Dzalmani, Pildas pagasts, Ludzas novads.
12. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 18,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005
0021 adresi no „Latgale”, Škirpāni, Pildas pagasts, Ludzas novads uz „Latgale”, Boldači,
Pildas pagasts, Ludzas novads.
13. Mainīt zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005 0047 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kumeli i”, Starome ica, Pildas pagasts, Ludzas novads
uz „Kumeli i”, Gajeva, Pildas pagasts, Ludzas novads.
14. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 9,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 005
0056 adresi no „ be ziedi”, Gajeva, Pildas pagasts, Ludzas novads.uz „ be ziedi”, Sprikutova,
Pildas pagasts, Ludzas novads.
15. Mainīt zemes vienībai 17,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0057 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Taimi m jas”, Gajeva, pagasts, Ludzas novads uz
„Taimi m jas”, Zei ova, pagasts, Ludzas novads.
16. Mainīt zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007 0074 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kasta koks”, Brodaiža, Pildas pagasts, Ludzas novads
uz „Kasta koks”, Sapož iki, Pildas pagasts, Ludzas novads.
17. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6886 007
0131 adresi no „Z l tes”, Strakivi, Pildas pagasts, Ludzas novads uz „Z l tes”, Jaškini, Pildas
pagasts, Ludzas novads.
18. Mainīt zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 005 0125 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Vecpatma i”, Skri i, Briģu pagasts, Ludzas novads uz
„Vecpatma i”, Berjozovka, Briģu pagasts, Ludzas novads.
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19. Mainīt zemes vienībai 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 006 0024 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „K znieki”, Mazā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas novads
uz „K znieki”, Lielā Pīkova, Briģu pagasts, Ludzas novads.
20. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 001
0104 adresi no „Zalzeme”, Puncu i, Briģu pagasts, Ludzas novads uz „Zalzeme”, Jučova,
Briģu pagasts, Ludzas novads.
21. Mainīt zemes vienībai 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0039 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Priežlejas”, Jerčova, Briģu pagasts, Ludzas novads uz
„Priežlejas”, Jorzova, Briģu pagasts, Ludzas novads.
22. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007
0308 adresi no „Upenes”, Rancāni, Briģu pagasts, Ludzas novads uz „Upenes”, Brigi, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
23. Mainīt zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0430 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „ riss”, iv iki, Briģu pagasts, Ludzas novads uz „ riss”,
Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads.
24. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 8,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 008
0045 adresi no „Lazdas”, Bogomoli, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz „Lazdas”, Pero i,
Nirzas pagasts, Ludzas novads.
25. Mainīt zemes vienībai 14,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0010 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kabalauči”, Kabilovči, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„Kabalauči”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
26. Mainīt zemes vienībai 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0031 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kaškuleva”, Līdeksna, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„Kaškuleva”, Kašku ova, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
27. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 002
9001 adresi no „Saules”, Līdeksna, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz „Saules”, Vurpu i, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.
28. Mainīt zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0047 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Z l tes”, Līdeksna, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„Z l tes”, Osinovka, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
29. Mainīt zemes vienībai 10,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0061 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Agrumi”, adina, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„Agrumi”, Kašku ova, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
30. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 5,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 003
0050 adresi no „Prete i”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz „Prete i”, Daugu i, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.
31. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 001
0062 adresi no „Anel na”, Puncu i, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz „Anel na”, Horoševa,
Nirzas pagasts, Ludzas novads.
32. Mainīt zemes vienībai 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0080 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Irbeites”, Raipole, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„Irbeites”, Raibakozi, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
33. Mainīt zemes vienībai 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6860 004 0062 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Markas”, Istra, Istras pagasts, Ludzas novads uz
„Markas”, Lazari, Istras pagasts, Ludzas novads.
34. Mainīt zemes vienībai 0,3820 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 003 0076 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Kazarmas 2”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
uz „Kazarmas 2”, Marlina, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
35. Mainīt zemes vienībai 0,3340 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0332 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Viln ši”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„Viln ši”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
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36. Mainīt zemes vienībai 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 006 0225 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „T rpi i”, Kušneri, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„T rpi i”, Lūrupi, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
37. Mainīt zemes vienībai 0,0150 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6878 002 0141 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām adresi no „STA-8220”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads uz
„STA-8220”, Līdeksna, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
38. Mainīt zemes vienībai 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 006 0064 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Ozolkalni”, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
uz „Ozolkalni”, Bez esje, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
39. Mainīt zemes vienībai 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 009 0028 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Cer ba”, Testečkova, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
uz „Cer ba”, Kannova, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
40. Mainīt zemes vienībai 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 008 0084 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Staburags”, Rundēni, Rundēnu pagasts Ludzas novads
uz „Staburags”, Ru eva, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
41. Mainīt zemes vienībai 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0192 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Makejevka”, Bez esje, Rundēnu pagasts, Ludzas novads
uz „Makejevka”, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
42. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6892 005
0193 adresi no „Vanagi”, Vertulova, Rundēnu pagasts, Ludzas novads uz „Vanagi”, Rundēni,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
43. Mainīt apbūvētai zemes vienībai 4,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007
0121 adresi no „Digama”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads uz „Digama”, Rancāni, Briģu
pagasts, Ludzas novads.
44. Mainīt zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0573 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Sofijas”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads uz
„Sofijas”, iv iki, Briģu pagasts, Ludzas novads.
45. Mainīt zemes vienībai 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0305 un ar to
funkcionāli saistītām ēkām adresi no „Upenieki”, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads uz
„Upenieki”, iv iki, Briģu pagasts, Ludzas novads.
18. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts

3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts
5.
Lēmuma teksts
6.
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Lēmuma teksts

19. §
Par zemes nomas l guma pagarin šanu
A.Trizna
Lēmuma teksts

.
20. §
Par zemes vien bas ar adresi „Jumti i”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads sadal šanu
atsevišķ s zemes vien b s
A.Trizna
Izskatot I. D., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2012.gada 11.oktobra iesniegumu, reģ.
2012.gada 11.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā ar Nr.3-11.2/1968, par zemes nomas tiesību
atteikšanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6846 002 0085 da u, tika konstatēts, ka
Ludzas novada dome ar 28.07.2011. lēmumu (protokols Nr.14.,10.§, 2.p.) nolēma izbeigt zemes
lietošanas tiesības I. D., personas kods XXX, uz zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 6846 002 0085 un atzīt, ka zemes vienība 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
6846 002 0085, Briģu pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2011.gada 3.oktobrī uz zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846 002
0085 noslēgts zemes nomas līgums Nr.161. starp Ludzas novada pašvaldību un Intu Duncāni.
I. D. ar 11.10.2012. iesniegumu atsakās no zemes nomas tiesībām uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6846 002 0085 da u 5,0 ha platībā.
Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
mai as kārtība” 17.punktu, 2012.gada 10.aprī a Ministru Kabineta noteikumiem Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, un Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Anulēt mērniecības lietu zemes vienībai 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6846

002 0085 un adresi „Jumtiņi”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads.

2. Saska ā ar grafisko pielikumu sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6846 002
0085 un adresi „Jumtiņi”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads, kura platība ir 5,5 ha, šādās
zemes vienībās:
2.1. zemes vienībai 5,0 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik būs zemes platība dabā uzmērot)
izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Kumeli i 1”, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2.2. paliekošo zemes vienību ar adresi „Jumtiņi”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads un
kadastra apzīmējumu 6846 002 0085 platība 0,5 ha (vairāk vai mazāk, cik būs zemes platība
dabā uzmērot).
3. Lūgt VZD Latgales reģionālās noda as Rēzeknes biroju izdarīt izmai as Ludzas novada
Briģu pagasta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
21. §
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Par zemes vien bu ar kadastra apz m jumiem 6892 004 0062, 6892 004 0063 da as
piekrišanu privatiz cijai
A.Trizna
Lēmuma teksts

22.§
Par ilgtermi a aiz

mumu pamatsummu atmaksas grafiku izmai

m

A. ukša
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as
19.punktu, likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, emot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Lūgt Pašvaldību aiz ēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi veikt
izmai as Ludzas novada pašvaldības ilgtermi a aiz ēmumu pamatsummu atmaksas grafikos
un atlikt 2013.gada pamatsummu atmaksu kopsummā Ls 129624, sadalot maksājumus uz
atlikušajiem nomaksas termi iem vienlīdzīgās da ās šādiem aiz ēmumiem:
1) Ludzas pilsētas sporta halles celtniecība (2007.gada 1.jūnija aizdevuma l gums
Nr.A2/1/07/234), 2013.gada pamatsumma Ls 50240;
2) Ludzas rajona pašvaldības SIA „Ludzas rajona slimnīca” pamatkapitāla palielināšana
(2008.gada 25.apr a aizdevuma l gums Nr.A2/1/08/441, 2009.gada 12.oktobra
p rjaunojuma l gums Nr.A2/1/09/551), 2013.gada pamatsumma Ls 79384.

23. §
Par ilgtermi a aiz

muma l guma nosac jumu mai u
A. ukša

Ludzas novada pašvaldībai Valsts kasē 2007.gada 14.decembrī emtajam ilgtermi a
aiz ēmumam noteikta vienpadsmit gadu procentu likme 5.9%, kas būtiski palielina procentu
maksājumus. Līdz ar to pašreizējā situācijā izdevīgāk ir mainīt aiz ēmumu nosacījumus, tas ir
mainīt aiz ēmumu gada procentu likmes fiksēšanas periodu no vienpadsmit gadiem uz pieciem
gadiem, kura rezultātā tiks piemērota piecu gadu procentu likme – 3.28%.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās da as 19.punktu un likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, emot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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Lūgt Valsts kasi mainīt Ludzas novada pašvaldības 2007.gada 14.decembra ilgtermi a
aiz ēmuma projekta „Ludzas 2.vidusskolas II mācību korpusa renovācija” īstenošanai līguma
Nr.A2/1/07/654 (trančes P-386/2007) nosacījumus, mainīt aiz ēmumu gada procentu likmes
fiksēšanas periodu no vienpadsmit gadiem uz pieciem gadiem.
24.§
Par pamatl dzek u norakst šanu
L.Mežule
Sakarā ar frekvenču pārveidotāja, kas bija uzstādīts katlu mājā Latgales šķērsielā 2C,
Ludzā izejas da as (fāze U, k ūdas kods 016) bojājumu, ko apliecina SIA “OLLITA
AUTOMATION” 02.11.2012. defektācijas akts, emot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Norakstīt no Ludzas novada pašvaldības bilances frekvenču pārveidotāju, iegādes gads
2010., uzskaites vērtība Ls 980,00, nolietojums Ls 212,42, atlikusī vērtība Ls 767,58.
25. §
Par nodok u atbalsta pas kuma piem rošanu nekustam
V.Laizāne

pašuma nodoklim

Lēmuma teksts

26.§
Par nekustam pašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no Svetlanas Smirnovas (18.novembra iela 16-27, Ludza, Ludzas novads, kadastra
numurs 6801 900 1358)
T.Binovska
Lēmuma teksts

Plkst. 10.10 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
27.§
Par debitoru par du dz šanu
T.Binovska
Izvērtējot iesniegto informāciju par debitoru parādu par izlietoto siltumenerģiju līdz
2003.gada 1.oktobrim,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās da as 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 99.punktu, kas nosaka, ka „budžeta iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv
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objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams)
katru parādnieku un katru darījumu”,
100. punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska ā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedzi as iespējamības
termi š, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ie ēmumus no uzkrājumu samazinājuma”,
saska ā ar Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
1. Dzēst no pašvaldības bilances debitoru parādu par izlietoto siltumenerģiju līdz
2003.gada 1.oktobrim, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem
kopsummā Ls 1412,36 saska ā ar pielikumu Nr.1.
28.§
Par debitoru par du dz šanu
T.Binovska
Izvērtējot Ludzas novada pašvaldībā rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstāk us, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās da as 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 99.punktu, kas nosaka, ka budžeta iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv
objektīvi pierādījumi prasību un samaksāto avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams)
katru parādnieku un katru darījumu. Ja šādi pierādījumi pastāv, izdevumus uzkrājumiem novērtē
nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā vai procentos no parāda vērtības,
100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska ā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedzi as iespējamības
termi š, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus
nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ie ēmumus no uzkrājumu samazinājuma.
saska ā ar Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
1. Norakstīt no pašvaldības bilances debitoru parādu par komunālajiem pakalpojumiem
kopsummā Ls 670,99, saska ā ar pielikumu Nr.1.
2. Norakstīt no pašvaldības bilances debitoru parādu par zemes īpašuma nomu kopsummā
Ls 4,18 saska ā ar pielikumu Nr.2.
29.§
Par nekustamo pašumu dz vojamo ku (būves kadastra apz m jums 6860 004 0027 002)
„Gladiolas”, Istras pagasts, Ludzas novads nodošanu Finanšu ministrijai
A.Poikāne
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Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 24.februārī pār ēma Labklājības Ministrijas
valdījumā esošo nekustamo īpašumu „Pansionāts”, Istras pagastā, Ludzas novads, īpašums kas
sastāvēja no 17 būvēm. 2011.gadā 24.oktobrī Ludzas novada pašvaldība sa ēma dzīvojamās
mājas īrnieces Veras Kigitovičas iesniegumu (pašv. reģ. 24.10.2011. Nr. 3-11.2/2181) par
dzīvojamās ēkas (kadastra apzīmējums 6860 004 0027 002) un palīgēkas - kūts (kadastra
apzīmējumu 6860 004 0027 003) atsavināšanu. Saska ā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.57
„Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā”, 2.1. punktu
īpašums tika nodots pašvaldības funkciju īstenošanai, tas ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību un sociālos pakalpojumus. Rīkojuma 2.2. punktā noteikts, ka bez atlīdzības nodot
valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto Ministru kabineta rīkojumu Ludzas novada pašvaldība
nevar atsavināt īrēto dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 6860 004 0027 002).
Ludzas novada pašvaldība lūdza LR Labklājības ministriju izskaidrot, kā īrniece Vera
Kigitoviča var iegādāties īpašumā īrēto dzīvojamo māju ar palīgēku - kūti.
2012.gada 26.martā Ludzas novada pašvaldība sa ēma no Labklājības ministrijas vēstuli
„Par dzīvojamās ēkas Istras pagastā Ludzas novadā atsavināšanu”, kurā paskaidroja, ka valsts
pār em atpaka Publiskās mantas atsavināšanas likuma 42.panta kārtībā pašvaldības īpašumā
nodoto valsts nekustamo īpašumu, ir jāvēršas Finanšu ministrijā.
Saska ā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.57 „Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu
Ludzas novada pašvaldības īpašumā”, 2.1. punktu īpašums tika nodots pašvaldības funkciju
īstenošanai, tas ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
Rīkojuma 2.2. punktā noteikts, ka īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek
izmantots šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo da u, un emot vērā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot bez atlīdzības Finanšu ministrijai, dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums
6860 004 0027 002) „Gladiolas”, Istras pag. Ludzas novads.
2. Apstiprināt komisiju par nekustamā īpašuma nodošanu 3 cilvēku sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors,
komisijas locek i:
A.Tretjakova, grāmatvede,
A.Poikāne, nekustamā īpašuma ekonomiste.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc novada domes sēdes protokola
parakstīšanas domes lēmumu rakstveidā nosūtīt Finanšu ministrijai.
30.§
Par pašvald bas kapit lsabiedr b m un pašvald bas izšķirošaj ietekm esošaj m
kapit lsabiedr b m minim lo dividend s izmaks jamo pe as da u
K.Nikolajeva
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla da ām un kapitālsabiedrībām” 3.panta otrā
da a nosaka, ka pašvaldības dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības
izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo pe as da u

25
(procentos no sabiedrības tīrās pe as), kā arī nosaka kārtību, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības
un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošās kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā
dividendēs izmaksājamo pe as da u (procentos no sabiedrības tīrās pe as).
Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla da ām un kapitālsabiedrībām” 4.panta trešā
da a nosaka, ka, ja pašvaldības kapitāla da u turētājs ir pati pašvaldība, tās kapitāla da ām
atbilstošās dividendes ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā. Likuma „Par valsts un pašvaldību
kapitāla da ām un kapitālsabiedrībām” 37.pants nosaka, ka kapitāla da u turētājs var noteikt
kapitālsabiedrības pe as izlietošanas principus, ievērojot likumos, Ministru kabineta noteikumos
un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību
reglamentējošos dokumentos noteiktos mērķus un uzdevumus, emot vērā Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu
atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Noteikt minimālo dividendēs izmaksājamo pe as da u 5% apmērā no attiecīgās
Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrības un Ludzas novada pašvaldības izšķirošajā ietekmē
esošām kapitālsabiedrībām rīcībā palikušās tīrās pe as pēc kārtējā gada pārskata
apstiprināšanas.
2. Noteikt, ka kapitāla da u turētāja pārstāvis publiski privātās un privātās
kapitālsabiedrībās, kurā pašvaldībai nav izšķirošā ietekme, kārtējā dalībnieku sapulces
sasaukumā par gada pārskata apstiprināšanu un pārskata gada pe as izlietošanu sniedz
priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo pe as da u ne mazāku par 5% no tīrās pārskata
gada pe as.
3. Pašvaldības kapitālsabiedrību, pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošo kapitālsabiedrību,
publiski privāto un privāto kapitālsabiedrību izmaksājamā Ludzas novada pašvaldībai piekritīgā
pe as da a ir kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumā noteiktā kapitālsabiedrības pe as
da a, kura pašvaldībai piekrīt proporcionāli pašvaldībai piederošo kapitāla da u nominālvērtību
summai.
4. Noteikt, ka dividendes ieskaitāmas Ludzas novada domes pamatbudžeta kontā ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.
5. Noteikt, ka konkrēto dividendēs izmaksājamo pe as da u saska ā ar revidētiem gada
pārskatiem nosaka kapitāla da u turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par lēmuma 1.punktā minēto
dividendēs izmaksājamo pe as da as apmēru;
6. Noteikt, ka pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas tiesiski un ekonomiski
pamatota priekšlikuma kapitāla da u turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu minimālo dividendēs
izmaksājamo pe as da u par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu draudus
komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai;
7. Noteikt, ka nesadalītā pe a tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo
periodu zaudējumu segšanai;
8. Dividendes nav nosakāmas, aprēķināmas un izmaksājamas, ja kapitālsabiedrības pašu
kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu.
9. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro, sākot ar 2012.gada pārskata
gadu.
31.§
Par saistošo noteikumu Nr.27 „Par nekustam pašuma nodok a piem rošanu
Ludzas novada administrat vaj teritorij 2013.gad ’’ apstiprin šanu
V.Laizāne, A.Gendele, K.Nikolajeva
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V.Laizāne sniedz informāciju par saistošos noteikumu projektu un papildinājumiem,
saistošie noteikumi tiek papildināti ar 3., 4., 5. punktu. Uzklausot sniegto informāciju, domes
deputātu viedok us, sēdes vadītāja A.Gendele aicina balsot par
lēmumu projektu ar
papildinājumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās da as
3.punktu un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās da as 9¹.panta, 9. panta otro
da u, emot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada
14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.27 „Par nekustamā īpašuma
nodok a piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā” saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai:
2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumu Nr.27 „Par
nekustamā īpašuma nodok a piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā”
rakstiskā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu
ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistei S.Rimšai pēc saistošo noteikumu Nr.27 „Par
nekustamā īpašuma nodok a piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2013.gadā”
publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvajā izdevumā „Ludzas Novada
Vēstis”, izlikt saistošos noteikumus redzamā vietā Ludzas novada pašvaldības ēkā un ievietot tos
Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludzaspils.lv;
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošināt
saistošo noteikumu izlikšanu redzamā vietā Ludzas novada pagastu pārvalžu ēkās.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
32.§
Par 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Par groz jumiem Ludzas novada
domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pal dz bu dz vok a jaut jumu
risin šan ”” preciz šanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto da u, LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 28.oktobra atzinumu Nr.17-1e/14186 „Par
saistošajiem noteikumiem”, emot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14
balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” –
nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Veikt sekojošus precizējumus Ludzas novada domes 2012.gada 27.septembra
saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvok a jautājumu risināšanā””:
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.punktu šādā redakcijā:
”3.1. Persona tiek reģistrēta pašvaldības dzīvok a jautājumu risināšanā sniedzamās
palīdzības reģistrā, ja tā Dzīvok u komisijai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ir
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iesniegusi rakstveida iesniegumu, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi,
un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga sa emt palīdzību. Nepieciešamos
dokumentus pašvaldības institūcijas personai izsniedz bez maksas.”
3. Uzdot pašvaldības sekretārei I.Vondai šo lēmumu un precizētos 2012.gada
27.septembra saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvok a jautājumu risināšanā”” rakstiskā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
33.§
Par 2012. gada 27. septembra Ludzas novada domes l muma „Par dz vok a Nr. 1,
T lavijas iel 88, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu” (pr. Nr. 25., 83.§) groz šanu
E.Mekšs
Lēmuma teksts

34. §
Par nekustam pašuma, zemes gabala (ar mežu) 6.5 ha plat b , Ludzas novad , Istras
pagast „Rubeni” izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu
E.Mekšs
2012.gada 27.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par
nekustamā īpašuma, zemes gabala „Rubeni”, Istras pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un
sākumcenas apstiprināšanu ” (protokols Nr. 25, 85. §).
2012.gada 22.novembrī notika objekta izsole. Tā kā neviens pretendents nepieteicas –
izsole tika atzīta par nesekmīgu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un emot vērā Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2012.gada 23.novembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes gabala
(ar mežu) 6.5 ha platībā, Ludzas novadā, Istras pagastā „Rubeni” izsoles protokola un izsoles
rezultāta apstiprināšanu”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta pirmo un
otro da u, emot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un
attīstības pastāvīgas komitejas, sociālo, izglītības un kultūra jautājumu pastāvīgās komitejas
2012.gada 14.decembra kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt 2012. gada 22. novembra izsoles protokolu un izsoles rezultātu.
2. Atzīt rīkoto izsoli par nesekmīgu.
35. §
Par zemes gabala 1400 kvm plat b , T lavijas iela 102c, Ludz , Ludzas novad izsoles
protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu
E.Mekšs
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2012.gada 27.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par
nekustamā īpašuma, zemes gabala Tālavijas ielā 102c, Ludzā, Ludzas novads izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu” (protokols Nr. 25, 78. §).
2012.gada 21.novembrī notika objekta izsole. Tā kā neviens pretendents nepieteicas –
izsole tika atzīta par nesekmīgu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un emot vērā Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2012.gada 23.novembra lēmumu „Par zemes gabala 1400 kvm platībā,
Tālavijas iela 102c, Ludzā, Ludzas novadā izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu”,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta pirmo un otro da u, emot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgas
komitejas, sociālo, izglītības un kultūra jautājumu pastāvīgās komitejas 2012.gada 14.decembra
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt 2012.gada 21.novembra izsoles protokolu un izsoles rezultātu.
2. Atzīt rīkoto izsoli par nesekmīgu.
36.§
Par nekustam pašuma, zemes gabala un gar žu kompleksa Ludzas novad , Ludz ,
Liep jas iel 7 izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu
E.Mekšs
2012.gada 28.jūnijā Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par nekustamā
īpašuma, zemes gabala un garāžu kompleksa Ludzas novadā, Liepājas ielā 7 izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu ” (protokols Nr. 18, 22. §).
2012.gada 31.augustā notika objekta izsole. Tā kā neviens pretendents nepieteicas –
izsole tika atzīta par nesekmīgu.
2012.gada 20.novembrī notika otrā objekta izsole. Tā kā neviens pretendents nepieteicas
– izsole tika atzīta par nesekmīgu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un emot vērā Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijas 2012.gada 23.novembra lēmumu „Par nekustamā īpašuma, zemes gabala
un garāžu kompleksa Ludzas novadā, Liepājas ielā 7 izsoles protokola un izsoles rezultāta
apstiprināšanu”, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta pirmo un otro da u,
emot vērā 2012.gada 14.decembra Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
teritoriālās un attīstības pastāvīgas komitejas, sociālo, izglītības un kultūra jautājumu pastāvīgās
komitejas kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt 2012. gada 20. novembra izsoles protokolu un izsoles rezultātu.
2. Atzīt rīkoto izsoli par nesekmīgu.
37.§
Par Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam
gal g s redakcijas un Vides p rskata gal g s redakcijas apstiprin šanu
A. Meikšāns

29
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 4.panta 1., 3. un
5.punktu; 12.panta 1.punktu un 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.1.punktu, ka arī
emot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgas komitejas, sociālo, izglītības un kultūra jautājumu pastāvīgās komitejas kopīgās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam redakciju un Vides
pārskata redakciju par galīgo redakciju.
2. Noteikt termi u no 2013.gada 2.janvāra līdz 2013.gada 23.janvārim, kura laikā
interesenti var iepazīties Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam galīgo
redakciju un Vides pārskata galīgo redakciju.
3. Ievietot Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam galīgo redakciju un
Vides pārskata galīgo redakciju pašvaldības mājas lapā – www.ludza.lv.
4. Sniegt informāciju par pie emto lēmumu institūcijām, kas sniegušas atzinumu par
Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gada pilnveidoto redakciju, nodrošinot tām
iespēju iepazīties ar Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gada galīgo redakciju un
Vides pārskata galīgo redakciju.
38.§
Par Ludzas novada Ilgtsp j gas enerģijas r c bas pl na izstr di un pašvald bas iesaisti
Pils tas m ra pakta kust b
A. Meikšāns
SIA "Vides investīciju fonds” īsteno Inteliģentās Enerģijas Eiropai līdzfinansētu projektu
„SEAP PLUS - Ilgspējīgas enerģijas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā”.
Projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgu enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot
pilsētu un pašvaldības iesaistīti Pilsētas mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot Ilgspējīgas
Enerģijas rīcības plānus.
Projektā tika paredzēts, ka tiks sniegts atbalsts, lai 5 Latgales pašvaldības varētu parakstīt
Mēra paktu un projekta ietvaros izstrādāt Stratēģiskos enerģijas rīcības plānus pašvaldībām.
Latvijas Vides Investīciju Fonds ar pašvaldības atbalstu šos plānus ap emas izstrādāt.
Pilsētas mēru pakts ir Eiropas kustības virziens, kas apvieno vietējās un reģionālās
pašvaldības cī ā ar klimata pārmai ām. Tas balstās uz pakta parakstītāju brīvprātīgām saistībām
sasniegt vismaz ES noteikto 20 % CO2 emisiju samazinājumu, palielinot energoefektivitāti un
attīstot atjaunojamos enerģijas avotus.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un
attīstības pastāvīgas komitejas, sociālo, izglītības un kultūra jautājumu pastāvīgās komitejas
kopīgās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:
1. Piedalīties SIA "Vides investīciju fonds” programmas Inteliģentās Enerģijas Eiropai
līdzfinansēta projekta „SEAP PLUS - Ilgspējīgas enerģijas rīcības plāni - vienota Eiropa
enerģijas apsaimniekošanā” īstenošanā un izstrādāt Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības
plānu.
2. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju A.Gendeli parakstīt apliecinājumu par
Ludzas novada pašvaldības iesaistīšanu Pilsētas mēru paktu kustībā.
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Domes sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti.
39.§
Par zemes vien bu atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Lēmuma teksts

40.§
Par nekustam pašuma nodok a par da un nokav juma naudas piedzi u bezstr da
k rt b no M. C. (par pašumu (adrese), kadastra numurs 6850 002 0029)
T.Binovska
Lēmuma teksts

41.§
Par neiz r to dz vok u apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
A.Poikāne

Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2012. gada 14.decembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekotājs”, reģistrācijas numurs 42403015020, juridiskā adrese –
Krišjā a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/654 „Par brīvo dzīvok u apsaimniekošanas un
apkures maksas apmaksu” (reģ. pašvaldībā 14.12.2012. Nr.3-8.1/1287) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzek iem 2012. gada novembra mēnesī aprēķināto summu
Ls 155.56 par neizīrēto dzīvok u apsaimniekošanas maksas apmaksu un Ls 256.05 par apkuri.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un vēstulēm pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstāk us, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra MK
noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 25.
punktu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Norēķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekotājs” iek aut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvok u apsaimniekošanas
maksas un apkures apmaksu 2012. gada novembra mēnesī par summu Ls 411.61 (četri simti
vienpadsmit lati 61 santīms).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošo neizīrēto dzīvok u apsaimniekošanas
izdevumus un apkures par 2012.gada novembra mēnesi pilnīgu apmaksu Ls 411.61 (četri simti
vienpadsmit lati 61 santīms) apmērā no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvok u
saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzek iem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekotājs” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
42.§
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Par finans juma piešķiršanu akcijai „Zupas virtuve”
L.Gorbunova-Kozlova
Lai atbalstītu trūcīgos iedzīvotājus un pabarotu trūkumcietējus, saska ā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās da as 7.punktu, atklāti balsojot: par”– 14 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt naudas līdzek us Ls 224,00 apmērā akcijas „Zupas virtuve” pakalpojuma
nodrošināšanai 80 (asto desmit) Ludzas novada trūcīgiem iedzīvotājiem un personām bez
pastāvīgās dzīvesvietas (10.701, 6322 - pārējie pabalsti natūrā). Akcijas periods no 23.12.2012.
līdz 05.01.2013.

lapā.

2. Zupas izsniegšanas vieta – Kr.Barona ielā 10, Ludzā.
3. Zupas virtuves darba laiks no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.
4. Zupas virtuves pakalpojuma sa emšanas vietā personas tiek reģistrētas reģistrācijas

5. Ludzas novada pašvaldības Juridiskai noda ai sagatavot līgumu ar Ludzas Eva ģēliski
luterisko draudzi par „Zupas virtuves” pakalpojuma nodrošināšanu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakov evam.
Skaidr te Jeme janova, Valsts probācijas dienests, Ludzas filiāles vadītāja zi o par
Valsts probācijas dienesta darbības mērķi, funkcijām, uzdevumiem un kompetenci. Izsaka
pateicību Ludzas novada pašvaldībai, Ludzas novada Sociālā dienesta darbiniekiem par
sadarbību un sapratni.
Sergejs Jakov evs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors sniedz informāciju par
Ludzas novada pašvaldības veikumu 2012.gadā.
Sēdi slēdz plkst. 10.55.
Sēdes vadītāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 21.decembrī.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2012.gada 21.decembrī.

I.Vonda

