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
RK RTAS S DES PROTOKOLS
Ludzā

2012.gada 30.august

Protokols Nr.23

S de sasaukta plkst. 16.00
S di atkl j plkst. 16.00
S di vada - novada domes priekšsēdētāja Al na Gendele
Protokol - administrat vās noda as pašvald bas sekretāre In ra Vonda
S d piedal s - novada domes deput ti: Sergejs Bogdanovs, Voldem rs Dibaņins, Arturs
Isakovičs, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Jevgeņijs Lukašenoks, Edgars Mekšs, Ksenija
Miklaševiča
S d nepiedal s - novada domes deput ti: Juris Atstupens, komandējumā; Aivars Meikš ns,
atva inājumā; Valent na Lukina, ģimenes apstāk u dē ; Lolita Greit ne, piedalās sanāksmē;
Jevgenija Kušča, aiz emta pamatdarbā; Anatolijs Stjade, vesel bas stāvok a dē
S d piedal s – Sergejs Jakovļevs, pašvald bas izpilddirektors; Ilona Cibuļska, juridiskās
noda as vad tāja; Vilhelms Kušners, zemes ier c bas inženieris; Anatolijs Trizna, zemes lietu
speciālists; Aina Poik ne, nekustamā pašuma ekonomiste; Svetlana Rimša, sabiedrisko
attiec bu speciāliste; Vladimirs Vasiļevskis, datort kla administrators
S d kl tesošas personas - Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
Atklāti balsojot: „par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav,
domes ārkārtas sēdes darba kārt ba apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par adreses pieš iršanu ēkām.
2. Par ēku uzturēšanai nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu.
3. Par uzmēr tās zemes plat bas, lietošanas mēr a un apgrūtinājumu apstiprināšanu.
4. Par zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 sadal šanu atseviš ās
zemes vien bās, pašuma nosaukuma un adrešu pieš iršanu.
5. Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai.
6. Par zemes vien bu ieskait šanu zemes rezerves fondā.
7. Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabala atz šanu par piekr tošu
Ludzas novada pašvald bai.
8. Par adrešu dzēšanu dz vok u telpu grupām Ludzas novada Ludzas pilsētā.
9. Par zemes vien bas atdal šanu no nekustāmā pašuma un pašuma nosaukumu
pieš iršanu.
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10. Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija sēdes lēmumā „Par
uzmēr tās plat bas, zemes lietošanas mēr a un apgrūtinājumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 20.§,
4.p.).
11. Par nekustamā pašuma iegūšanu pašvald bas pašumā.
12. Par nomas maksas noteikšanu SIA „Latnet Serviss”.
13. Par groz jumiem Ludzas novada domes 29.12.2011. sēdes lēmumā „Par Ludzas
novada tautas namu direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr. 30, 10.§).
1.§
Par adreses piešķiršanu k m
V.Kušners
Izskatot Aleksandra Kušņirenko, dz vo Blauma a ielā 19 dz.10, Ludzā, Ludzas novads,
21.08.2012. iesniegumu, reģ. 21.08.2012. ar Nr.3-11.2/1601, par zemes gabala 400 kv.m plat bā
noteikšanu dārzkop bas kooperat vā „ IRS TIS” Dārzi u ielā 8, Ludzā, Ludzas novads, dārza
māji as uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ludzas novada pašvald bas Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2012.gada 28.augusta protokola Nr.12 lēmumu un Ludzas novada
teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas
un kultūras jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

Pieš irt Aleksandra Kušņirenko, personas kods XXX, dārza māji ai jaunu adresi
Dārzi u iela 8, Ludzā, Ludzas novads, kas atrodas uz zemes vien bas ar kadastra apz mējumu
6801 001 0361 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0682).
2.§
Par ku uztur šanai nepieciešam s zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
Izskatot Aleksandra Kušņirenko, dz vo Blauma a ielā 19 dz.10, Ludzā, Ludzas
novads, 21.08.2012. iesniegumu, reģ. 21.08.2012. ar Nr.3-11.2/1601, par zemes gabala 400 kv.m
plat bā noteikšanu dārzkop bas kooperat vā „ IRS TIS” Dārzi u ielā 8, Ludzā, Ludzas novads,
dārza māji as uzturēšanai. Pamatojoties uz dārza māji as projektu, Ludzas novada pašvald bas
Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 28.augusta protokola Nr.12 lēmumu un Ludzas
novada teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas un sociālo,
izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Noteikt nepieciešamo zemes gabala 400 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu 6801
001 0361 ( pašuma kadastra numurs 6801 001 0682) Dārzi u ielā 8, Ludzā, Ludzas novads,
Aleksandra Kušņirenko, personas kods XXX, piederošās dārza māji as uzturēšanai.
2. Ar š lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ludzas pilsētas domes sēdes 2003.gada
2.jūnija lēmums (protokols Nr.6.13.punkts) „Par zemes pieš iršanu lietošanā kā ar lietošanas
ties bu pārreģistrēšanu” 4.punkts.
3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 2.panta otrās da as 2.punktu, zemes gabals 400
kv.m plat bā kadastra apz mējumu 6801 001 0361 Dārzi u ielā 8, Ludzā, Ludzas novads ir
piekr tošs Latvijas valstij.
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3.§
Par uzm r t s zemes plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu
V.Kušners
1.
Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmumu (protokols
Nr.33.13.§) „Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai”
1.66.punktu tika atz ts, ka zemes gabals 1647 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu 6801 004
0719 1.maija iela, Ludzā, Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta ceturto da u, kā ar 13.panta pirmo da u. SIA
„Kvintesence” (reģistrācijas Nr.42403023757) 2012.gada 7.augustā veicot zemes gabala ar
kadastra apz mējumu 6801 004 0719 1.maija iela, Ludzā, Ludzas novads uzmēr šanu, tika
precizēta zemes gabala plat ba (no 1647 kv.m uz 1650 kv.m). Pamatojoties uz SIA
„Kvintesence” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem (zemes gabala 1.maija iela, Ludzā,
Ludzas novads plāns mērogā 1:1 000) un Ludzas novada pašvald bas Ludzas pilsētas zemes
komisijas 2012.gada 28.augusta lēmumu (protokols Nr.12), un Ludzas novada teritoriālās un
att st bas pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kultūras
jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000017453, piekr tošā
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un plānu 1650 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu 6801
004 0719 1.maija iela, Ludzā, Ludzas novads. Zemes lietošanas mēr is ar kodu 1101 – zeme
dzelzce a infrastruktūras zemes nodal juma joslā un ce u nodal juma joslā.
2. Apstiprināt zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 004 0719 apgrūtinājumu:
aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizāciju vadu – 225 kv.m.
2.
Ar Ludzas pilsētas domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmumu (protokols Nr.33.13.§)
„Par zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai” 1.75.punktu tika atz ts,
ka zemes gabals 462 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu 6801 004 0741 1.maija iela, Ludzā,
Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likumu „Valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā”
3.panta ceturto da u, kā ar 13.panta pirmo da u. SIA „Kvintesence” (reģistrācijas
Nr.42403023757) 2012.gada 7.augustā veicot zemes gabala ar kadastra apz mējumu 6801 004
0741 1.maija iela, Ludzā, Ludzas novads uzmēr šanu, tika noteikta zemes gabala plat ba 462
kv.m. Pamatojoties uz SIA „Kvintesence” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem (zemes
gabala 1.maija iela, Ludzā, Ludzas novads plāns mērogā 1:500) un Ludzas novada pašvald bas
Ludzas pilsētas zemes komisijas 2012.gada 28.augusta lēmumu (protokols Nr.12), un Ludzas
novada teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas un sociālo,
izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000017453, piekr tošā
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un plānu 462 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu 6801
004 0741 1.maija iela, Ludzā, Ludzas novads. Zemes lietošanas mēr is ar kodu 1101 – zeme
dzelzce a infrastruktūras zemes nodal juma joslā un ce u nodal juma joslā.
2. Apstiprināt zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 6801 004 0741 apgrūtinājumus:
2.1.aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru t klu l niju un kabe u
kanalizāciju – 158 kv.m
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2.2.aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizāciju vadu – 228 kv.m.

4.§
Par zemes vien bas ar kadastra apz m jumu 6801 008 0067 sadal šanu atsevišķ s zemes
vien b s, pašuma nosaukuma un adrešu piešķiršanu
V.Kušners
Izskatot VAS „LATVIJAS VALSTS CE I”, juridiskā adrese Gogo a ielā 3, R gā,
02.08.2012. iesniegumu, reģ.02.08.2012. ar Nr.3-7.1/756, par zemes vien bas 34 110 kv.m
plat bā ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 Maskavas apvedce š, Ludzā, Ludzas novadā,
sadal šanu atseviš ās zemes vien bās sakarā ar to, ka uz noš irtās zemes vien bas da as 5600
kv.m plat bā atrodas izbūvēta kompleksa inženierbūve „Latgales iela”, kas atrodas Ludzas
novada pašvald bas pamatl dzek u bilancē un vald jumā, kā ar zemes vien bas 1330 kv.m
plat bā ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 un 420 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu
6801 008 0067 ir nepiederošas autoce am A12 un atz t kā pašvald bai piekrit gas zemes, Ludzas
novada dome konstatēja:
Zemes vien ba 34 110 kv.m ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 Maskavas apvedce š,
Ludzā, Ludzas novads, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada
31.maija r kojumu Nr.297 "Par zemes vien bu pieder bu vai piekrit bu valstij un nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda attiec gās ministrijas vai valsts akciju sabiedr bas "Privatizācijas
aģentūra" personā"", ir piekr toša Latvijas valstij un reģistrējama zemesgrāmatā Satiksmes
ministrijas personā.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumu Nr.996
„Kārt ba, kādā nosaka valstij un pašvald bām piekr tošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā ar valstij un pašvald bām piederošo un piekr tošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskait tā zemes vien ba ir valstij vai
pašvald bai piederošā vai piekr tošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvald bas funkciju
stenošanai, pašvald bas dome var pie emt lēmumu par zemes pieder bu vai piekrit bu
pašvald bai un Ministru kabinets var izdot r kojumu par zemes pieder bu vai piekrit bu valstij.
Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvald bas iesniegto lēmumu vai attiec gās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta r kojuma izdošanu, aktualizē kadastra informācijas
sistēmas datus. Šis nosac jums ir spēkā, l dz tiek pie emts un stājas spēkā likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 da a 1330 kv.m plat bā saska ā
spēkā esošiem Ludzas pilsētas teritorijas plānojuma groz jumiem, kas apstiprināti ar Ludzas
novada domes sēdes 2011.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.49.§) rekreācijas noz mes
objekta teritorija, kas saska ā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 15.panta
2.punktu ir nepieciešama pašvald bas autonomās funkcijas pild šanai un tās uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvald bām
autonomā funkcija ir gādāt par savas administrat vās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro t r bu
(ielu, ce u laukumu būvniec ba, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un za o zonu ier košana un
uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto
dz vnieku apbed šanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Zemes vien ba 420 kv.m plat bā atbilst kā starpgabals, jo plat ba ir mazāka par minimālo
apbūves laukumu, kas noteikts spēkā esošā Ludzas pilsētas teritorijas plānojuma groz jumos, kas
apstiprināts ar Ludzas novada domes sēdes 2011.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.49.§).
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.996
„Kārt ba, kādā nosaka valstij un pašvald bām piekr tošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izvērtējama zemes reformas pabeigšanai, kā ar valstij un pašvald bām piederošo un piekr tošo
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zemi” 4.4.punkts nosaka, ka zemes reformas pabeigšanai nododama un turpmāk izmantojama
neapbūvēta lauku apvidu zeme, kura: nav zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvald bu
mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par kuru pašvald bas dome (padome) nav pie ēmusi
lēmumu, ka tā ir starpgabals, un tās plat ba ir vismaz 0,2 ha. Ja zemes vien bas plat ba ir mazāka
par 0,2 ha, Valsts zemes dienests Nekustamā pašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
(turpmāk – kadastra informācijas sistēma) norāda, ka š zemes vien ba ir starpgabals.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 6.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekr t pašvald bai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvald bas vārda, ja tā ir starpgabals.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturtā da a nosaka, ka uz pašvald bas vārda
zemesgrāmatās var ierakst t zemi, uz kuras par valsts vai pašvald bas budžeta l dzek iem ir
izbūvētas ielas, ja tās ir pašvald bas vald jumā.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās da as 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras pieder ba
1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekr t pašvald bai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvald bas vārda, ja vietējās pašvald bas teritorijas plānojumā attiec gi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvald bas ēku (būvju) celtniec bai vai pašvald bas
funkciju stenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „Kārt ba, kādā nosaka valstij un pašvald bām piekr tošo lauku apvidu zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā ar valstij un pašvald bām piederošo
un piekr tošo zemi” 4.4.punktu un 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvald bām”
15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvald bu zemes pašuma
ties bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta ceturtā da u, 41.panta otrās da as 5.punktu
un 41.panta otrās da as 6.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
pašuma lietošanas mēr u klasifikācija un nekustāmā pašuma lietošanas mēr u noteikšanas un
mai as kārt ba”, Latvijas Republikas likuma „Zemes ier c bas likums” pārejas noteikumu
4.punktu un Ludzas novada teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās
komitejas un sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta
kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. At aut sadal t zemes vien bu ar kadastra apz mējumu.6801 008 0067 Maskavas
apvedce š, Ludzā, Ludzas novads, kura plat ba ir 34 110 kv.m, četr s zemes vien bās atbilstoši
lēmuma pielikumā pievienotajai zemes vien bas sadales shēmai:
1.1.atz t, ka no zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 Maskavas
apvedce š, Ludzā, Ludzas novads atdal tā zemes da a 26 760 kv.m plat bā (vairāk vai mazāk, cik
būs zemi dabā uzmērot) ir valstij piekrit ga zeme, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2010.gada 31.maija r kojumu Nr.297 "Par zemes vien bu pieder bu vai piekrit bu valstij un
nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiec gās ministrijas vai valsts akciju sabiedr bas
"Privatizācijas aģentūra" personā"", ir piekr tošs Latvijas valstij un reģistrējams zemesgrāmatā
Satiksmes ministrijas personā,
1.2.atz t, ka no zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 Maskavas
apvedce š, Ludzā, Ludzas novads atdal tā zemes da a 5600 kv.m plat bā (vairāk vai mazāk, cik
būs zemi dabā uzmērot) Latgales iela, Ludza, Ludzas novads ir piekr toša Ludzas novada
pašvald bai,
1.3.atz t, ka no zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 Maskavas
apvedce š, Ludzā, Ludzas novads atdal tā zemes da a 1330 kv.m plat bā (vairāk vai mazāk, cik
būs zemi dabā uzmērot) ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai,
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1.4.atz t , ka no zemes vien bas ar kadastra apz mējumu 6801 008 0067 Maskavas
apvedce š, Ludzā, Ludzas novads atdal tā zemes da a 420 kv.m plat bā (vairāk vai mazāk, cik
būs zemi dabā uzmērot) ir atz stama par zemes starpgabalu un piekr toša Ludzas novada
pašvald bai.
2. Atdal tai zemes vien bai 5600 kv.m plat bā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā
uzmērot) pieš irt pašuma nosaukumu Latgales iela un adresācijas objektam ielas nosaukumu
Latgales iela, Ludzā, Ludzas novads un zemes lietošanas mēr i 1101 – zeme dzelzce a
infrastruktūras zemes nodal juma joslā un ce u zemes nodal juma joslā, saska ā ar sadales
shēmu,
2.1.zemes vien ba 5600 kv.m plat bā Latgales iela, Ludzā, Ludzas novads ir piekr toša
Ludzas novada pašvald bai un reģistrējama uz pašvald bas vārda,
2.2.lūgt Valsts zemes dienestu pieš irt kadastra apz mējumu Ludzas novada pašvald bai
piekr tošai zemes vien bai 5600 kv.m plat bā Latgales iela, Ludza, Ludzas nov., kā ar veikt
izmai as Nekustāmā pašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
3. Atdal tai zemes vien bai 1330 kv.m plat bā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā
uzmērot) pieš irt adresi Latgales iela 236A, Ludzā, Ludzas novads, saska ā ar sadales shēmu.
3.1.main t zemes lietošanas mēr i no koda 1101 – zeme dzelzce a infrastruktūras zemes
nodal juma joslā un ce u zemes nodal juma joslā uz kodu 0501 – dabas pamatnes, parki, za ās
zonas un citas rekreācijas noz mes objektu teritorijas, ja tajās at autā saimnieciskā darb ba nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norād tā lietošanas mēr a,
3.2.zemes vien ba 1330 kv.m plat bā Latgales ielā 236A, Ludzā, Ludzas novads ir
rekreācijas noz mes objekta teritorija, kas ir pašvald bas autonomā funkcija tās uzturēšanai, kura
ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai un reģistrējama uz pašvald bas vārda,
3.3.lūgt Valsts zemes dienestu pieš irt kadastra apz mējumu Ludzas novada pašvald bai
piekr tošai zemes vien bai 1330 kv.m plat bā Latgales ielā 236A, Ludza, Ludzas nov., kā ar
veikt izmai as Nekustāmā pašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
4. Atdal tai zemes vien bai 420 kv.m plat bā (vairāk vai mazāk, cik būs zemi dabā
uzmērot) pieš irt adresi Maskavas apvedceļš 2D, Ludzā, Ludzas novads un zemes lietošanas
mēr i 1101 – zeme dzelzce a infrastruktūras zemes nodal juma joslā un ce u zemes nodal juma
joslā, saska ā ar sadales shēmu.
4.1.zemes vien ba kā starpgabals 420 kv.m plat bā Maskavas apvedceļš 2D, Ludzā,
Ludzas novads ir piekr toša Ludzas novada pašvald bai un reģistrējama uz pašvald bas vārda.
4.2.lūgt Valsts zemes dienestu pieš irt kadastra apz mējumu Ludzas novada pašvald bai
piekr tošai zemes vien bai 420 kv.m plat bā Maskavas apvedce š 2D, Ludza, Ludzas nov., kā ar
veikt izmai as Nekustāmā pašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
5. Paliekošā zemes vien bas plat ba ir 26 760 kv.m ar kadastra apz mējumu.6801 008
0067 ( pašuma kadastra numurs 6801 008 0067) Maskavas apvedce š, Ludzā, Ludzas novads ar
zemes lietošanas mēr i 1101 – zeme dzelzce a infrastruktūras zemes nodal juma joslā un ce u
zemes nodal juma joslā, saska ā ar sadales shēmu,
5.1.zemes vien ba 26 760 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu.6801 008 0067 ( pašuma
kadastra numurs 6801 008 0067) Maskavas apvedce š, Ludzā, Ludzas novads ir piekr toša valstij
un reģistrējama Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā.
6. Saska ā ar Administrat vā procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, 76.panta otro
da u šo domes lēmumu ir ties bas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstr dēt Administrat vās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
5.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
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Ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes sēdes 2007.gada 11.jūnija lēmumu (protokols
Nr.3) tika izbeigtas lietošanas ties bas Ivanam Zaharevskim, personas kods XXX, uz zemes
vien bu 0,05 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6850 003 0307 Cirmas pagastā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” groz jumu 25.panta pirmās da as 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme pieš irta pastāv gā lietošanā, zemes pastāv gās
lietošanas ties bas izbeidzas, ja l dz pabeigšanas datumam vai – šā likuma 23.panta otrajā da ā
minētajos gad jumos – l dz 2007.gada 30.novembrim persona nav iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) piepras jumu vai tas nav iek auts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” groz jumu 25.panta 21.da a nosaka, ka zemes
nomas pirmties bas personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāv gās lietošanas ties bas
izbeigšanās. Ja minētajā termi ā persona zemes nomas pirmties bas neizlieto, pašvald ba pie em
lēmumu par attiec gās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskait šanu
rezerves zemes fondā. Ja pašvald ba lēmumu pie em l dz 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 rajona Cirmas pagasta pašvald ba 2007.gada 27.jūnijā noslēdza lauku apvidus
zemes tipveida l gumu ar Ivanu Zaharevski, personas kods XXX, par zemes vien bu 0,05 ha
plat bā ar kadastra apz mējumu 6850 003 0307 Cirmas pagastā.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvald bām piekr t un uz attiec gās pašvald bas vārda zemesgrāmatās ierakstāma neapbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21.da ā noteiktajā terminā ir noslēgti zemes
nomas l gumi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās da as 1.punktu un
21.da u, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās da as 2.punktu un Ludzas novada teritoriālās un
att st bas pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kultūras
jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Atz t, ka zemes gabals 0,05 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6850 003 0307 Cirmas
pagasts, Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai.
2. Saska ā ar Administrat vā procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, 76.panta otro
da u šo domes lēmumu ir ties bas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstr dēt Administrat vās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
6.§
Par zemes vien bu ieskait šanu zemes rezerves fond
V.Kušners

Sakarā ar to, ka Vitālijs Jurčenko l dz 2007.gada 30.novembrim nav iesniedzis zemes
izpirkšanas (pirkšanas) piepras jumus par zemes vien bu 0,03 ha plat bā ar kadastra apz mējumu
6850 003 0266, un tā nav iek auta Lauku zemes izpirkšanas reģistrā. Uz zemes vien bas 0,03 ha
plat bā ar kadastra apz mējumu 6850 003 0266 ēku nav.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” groz jumu 25.panta pirmās da as 1.punkts nosaka,
ka juridiskām un fiziskām personām, kurām zeme pieš irta pastāv gā lietošanā, zemes pastāv gās
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lietošanas ties bas izbeidzas, ja l dz pabeigšanas datumam vai – šā likuma 23.panta otrajā da ā
minētajos gad jumos – l dz 2007.gada 30.novembrim persona nav iesniegusi zemes izpirkšanas
(pirkšanas) piepras jumu vai tas nav iek auts Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” groz jumu 25.panta 21.da a nosaka, ka zemes
nomas pirmties bas personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāv gās lietošanas ties bas
izbeigšanās. Ja minētajā termi ā persona zemes nomas pirmties bas neizlieto, pašvald ba pie em
lēmumu par attiec gās zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskait šanu
rezerves zemes fondā. Ja pašvald ba lēmumu pie em l dz 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.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta pirmās da as 1.punktu un
21.da u, un Ludzas novada teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās
komitejas un sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta
kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izbeigt lietošanas ties bas ar 2006.gada 1.serptembri Vitālijam Jurčenko, personas kods
XXX, uz precizēto pēc kadastra kartes zemes vien bu 0,08 ha plat bā ar kadastra apz mējumu
6850 003 0266 Cirmas pagasts, Ludzas novads.
2. Ieskait t zemes vien bu 0,08 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6850 003 0266 Cirmas
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fondā.
3. Saska ā ar Administrat vā procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, 76.panta otro
da u šo domes lēmumu ir ties bas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstr dēt Administrat vās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
7.§
Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabala atz šanu par piekr tošu Ludzas
novada pašvald bai
V.Kušners
Sakarā ar to, ka Nikolajs Zaicevs l dz 2008.gada 1.septembrim nav iesniedzis Valsts
zemes dienesta reģionālajai struktūrvien bā reģistrācijai Valsts nekustāmā pašuma kadastra
informācijas sistēmā zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu
privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) l guma slēgšanas par zemes gabalu
1040 kv.m plat bā ar kadastra apz mējumu 6801 006 0254 Jelgavas ielā 9, Ludzā, Ludzas
novads. Uz zemes gabala atrodas dz vojamā māja un saimniec bas ēkas. Nikolajs Zaicevs miris
2004.gada 22.martā.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 26.panta pirmās da as 1.punkts nosaka, ka
dz vojamās mājas pašniekiem vai aug u dārza lietotājiem, kuriem zeme pieš irta ar apbūves
ties bām, zemes lietošanas ties bas izbeidzas, ja l dz 2008.gada 1.septembrim nav iesniegusi
Valsts zemes dienesta reģionālajai struktūrvien bā reģistrācijai Valsts nekustāmā pašuma
kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plāns vai apliecinājums par priekšapmaksas
veikšanu privatizācijas sertifikātos pirms zemes izpirkuma (pirkuma) l guma slēgšanas (32.panta
otrā da a).
Latvijas Republikas 2011.gada 1.janvāra likuma „Par valsts un pašvald bu zemes
pašuma ties bām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” groz jumu 3.panta sestā da a nosaka, ka
zemes reformas laikā pašvald bām piekr t un uz attiec gās pašvald bas vārda zemesgrāmatās
ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas ties bas saska ā ar Valsts un

9
pašvald bu pašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
26.panta pirmo da u.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvald bu pašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas likums” 26.panta pirmās da as 1.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvald bu zemes pašuma ties bām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto da u un Ludzas novada teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas, finanšu pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu
pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9
balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izbeigt lietošanas ties bas ar 2008.gada 1.septembri Nikolajam Zaicevam, personas
kods XXX, uz zemes gabalu plat bā 1040 kv.m ar kadastra apz mējumu 6801 006 0254 Jelgavas
ielā 9, Ludzā, Ludzas novads.
2. Atz t, ka zemes gabals plat bā 1040 kv.m ar kadastra apz mējumu 6801 006 0254
Jelgavas ielā 9, Ludzā, Ludzas novads ir piekr tošs Ludzas novada pašvald bai.
3. Saska ā ar Administrat vā procesa likuma 70.panta pirmo un otro da u, 76.panta otro
da u šo domes lēmumu ir ties bas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (pazi ošanas
dienas) apstr dēt Administrat vās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.
4. Lūgt VZD Latgales reģionālās noda as Rēzeknes biroju ievad t Ludzas novada Ludzas
pilsētas Valsts Nekustāmā pašuma kadastra informāciju sistēmā zemes vien bu atstāt kā
atseviš u nekustāmo pašumu.
8.§
Par adrešu dz šanu dz vokļu telpu grup m Ludzas novada Ludzas pils t
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktu un Ludzas novada teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas, finanšu pastāv gās komitejas un sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās
komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis
(S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Dzēst adreses sekojošām dz vok u telpu grupām:
1.1.Latgales iela 152-1, Ludzā, Ludzas novads,
1.2.Latgales iela 152-2, Ludzā, Ludzas novads.
9.§
Par zemes vien bas atdal šanu no nekust m pašuma un pašuma
nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
1.
Izskatot Antoņinas Čižikas, dz vo Dzelzce nieku ielā 18 dz.7, Zilupē, Zilupes novads,
28.08.2012. iesniegumu, reģ. 28.08.2012. ar Nr.3-11.2/1640, par zemes vien bu 1,1 ha plat bā ar
kadastra apz mējumu 6858 002 0635, 0,4 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6858 002 0653 un
0,6 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6858 002 0656 atdal šanu no nekustāmā pašuma ar
kadastra numuru 6858 002 0294 „Margrieti as”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads un
pašuma nosaukuma pieš iršanu zemes vien bām ar kadastra apz mējumiem 6858 002 0635,
6858 002 0653 un 6858 002 0656 „Margrieti as 1”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas, finanšu pastāv gās komiteja un sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās
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komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis
(S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka Antoņina Čižika, personas kods XXX, atdala zemes vien bas 1,1 ha
plat bā ar kadastra apz mējumu 6858 002 0635, 0,4 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6858 002
0653 un 0,6 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6858 002 0656 atdal šanu no nekustāmā pašuma
ar kadastra numuru 6858 002 0294 „Margrietiņas”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads.
2. Pieš irt atdal tām zemes vien bām 1,1 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6858 002
0635, 0,4 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6858 002 0653 un 0,6 ha plat bā ar kadastra
apz mējumu 6858 002 0656 pašuma nosaukumu „Margrietiņas 1”, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads.
2.
Izskatot Vijas Vucinas, dz vo 18.novembra ielā 27 dz.18, Ludzā, Ludzas novads un
Birutas Kalveršas, dz vo Biržas ielā 16 dz.46, Ludzā, Ludzas novads, 28.08.2012. iesniegumu,
reģ. 28.08.2012. ar Nr.3-11.2/1653, par zemes vien bas 6,2 ha plat bā ar kadastra apz mējumu
6888 005 0068 atdal šanu no nekustāmā pašuma ar kadastra numuru 6888 005 0022 „Puren te”,
Tribuki, Pure u pagasts, Ludzas novads un pašuma nosaukuma pieš iršanu zemes vien bai ar
kadastra apz mējumu 6888 005 0068 „Pie ozola”, Pure u pagasts, Ludzas novads. Pamatojoties
uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas, finanšu pastāv gās komiteja un sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās
komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis
(S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piekrist, ka Vija Vucina, personas kods XXX un Biruta Kalverša, personas kods
XXX, atdala zemes vien bu 6,2 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6888 005 0068 no nekustāmā
pašuma ar kadastra numuru 6888 005 0022 „Purenīte”, Tribuki, Pure u pagasts, Ludzas novads.
2. Pieš irt atdal tai zemes vien bai 6,2 ha plat bā ar kadastra apz mējumu 6888 005 0068
pašuma nosaukumu „Pie ozola”, Pure u pagasts, Ludzas novads.
10. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija l mum „Par uzm r t s
plat bas, zemes lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu”
( prot. Nr.14, 20.§, 4.p.)
A.Trizna
Saska ā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009.gada
7.maija spriedumu, lieta Nr.C03041704 un Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta
Civillietu departamenta 2011.gada 9.marta spriedumu, lieta Nr.SKC-54/2011 1922.gadā celtās
ēkas ar kadastra apz mējumu 6860 004 0027 012 (pansionāts) pārbūve ir notikusi 1996.gadā, kad
bijušo pašnieku mantinieki jau bija iesnieguši piepras jumu par tās atdošanu vi u pašumā, l dz
ar to Dignai Vernerei un Zintai Kalni ai atjaunotas pašuma ties bas katrai uz ½ domājamo da u
no ēkas ar kadastra apz mējumu 6860 004 0027 012. Sakarā ar datu precizēšanu Nekustamā
pašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un emot vērā Ludzas novada domes finanšu
pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kultūras
jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot:
par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Izslēgt 3.14. apakšpunktu.
2. Izslēgt 3.18. apakšpunktu.
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11.§
Par nekustam

pašuma iegūšanu pašvald bas pašum
I.Cibu ska
Izskatot, Ludzas Jaunavas Marijas debes s uz emšanas Romas kato u draudzes (reģ. nr.
90000658550) 2012.gada 28.augusta iesniegumu, reģ. 28.08.2012. ar Nr.3-3-11.2/1643, par
zemes vien bas ar pašuma nosaukumu Bazn cas iela, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra
apz mējumu 68010050272 (Bazn cas iela posmā no Tālavijas ielas l dz Bazn cas ēkai),
pār emšanu Ludzas novada pašvald bas pašumā, saska ā ar likuma „Par pašvald bām” 14.panta
pirmās da as 2.punktu, 21.panta pirmās da as 17.punktu, emot vērā 2012.gada 30.augusta
Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas un sociālo, izgl t bas un kultūras pastāv gās komitejas kop gās sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Pie emt Ludzas novada pašvald bas pašumā zemes vien bu ar pašuma nosaukumu
Bazn cas iela, Ludzā, Ludzas novadā ar kadastra apz mējumu 68010050272 ( pašuma kadastra
nr. 68010050278).
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas juridiskai noda ai sagatavot pašuma dāvinājuma
l gumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakov evam.
12.§
Par nomas maksas noteikšanu SIA „Latnet Serviss”
A.Poikāne
SIA „Latnet Serviss” lūdz Ludzas novada pašvald bai at aut uzstād t interneta apraides
aparatūru uz Briģu ūdenstor a, Briģu pagastā, Ludzas novadā.
Saska ā ar likuma „Par pašvald bām” 21. panta 14. punkta b) apakšpunktu, emot vērā
Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas pastāv gās
komitejas, sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada 30.augusta
kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins, A.Gendele,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. At aut uzstād t SIA „Latnet Serviss” interneta apraides aparatūru uz Briģu ūdenstor a,
Briģu pagastā, Ludzas novadā un noteikt mēneša maksu Ls 15,00 un pievienotās vērt bas
nodoklis (21%) mēnes no 2012.gada 1.septembra l dz 2013.gada 31.augustam.
2. Uzdot Ludzas novada pašvald bas Juridiskai noda ai sagatavot nomas l gumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvald bas izpilddirektoram
S.Jakov evam.
13. §
Par groz jumiem Ludzas novada domes 29.12.2011. s des l mum „Par Ludzas novada
tautas namu direktoru/vad t ju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§)
S.Jakov evs
emot vērā Ludzas novada domes finanšu pastāv gās komitejas, teritoriālās un att st bas
pastāv gās komitejas, sociālo, izgl t bas un kultūras jautājumu pastāv gās komitejas 2012.gada
30.augusta kop gās sēdes atzinumu, atklāti balsojot: par”– 9 balsis (S.Bogdanovs, V.Diba ins,
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A.Gendele, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, E.Mekšs, K.Miklaševiča), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izdar t Ludzas novada domes 29.12.2011. sēdes lēmuma „Par Ludzas novada tautas
namu direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu” (protokols Nr.30, 10.§) 1.pielikumā šādus
groz jumus:
1.1. ar 2012.gada 1.septembri palielināt Cirmas tautas nama vad tājas amata vien bu – no
0,5 amata vien bas uz 0,75 amata vien bu un izteikt 1.pielikuma tabulas 2.punktu šādā
redakcijā:
2.

Cirmas tautas nama vad tājs

1431 11

270,00

0,75

202,50

2. Ar 2012.gada 1.septembri spēku zaudē Ludzas novada domes 29.12.2011. sēdes
lēmuma „Par Ludzas novada tautas namu direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu” (protokols
Nr.30, 10.§) 1.pielikuma tabulas 2. punkts.

Sēdi slēdz plkst. 16.10.
Sēdes vad tāja
Domes sēdes protokols parakst ts 2012.gada 30.augustā.

A.Gendele

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakst ts 2012.gada 30.augustā.

I.Vonda

