LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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
2013.gada 5.jūnij

Ludzā

Protokols Nr. 12

S de sasaukta plkst. 15.00
S di atklāj plkst. 15.00
S di vada – novada domes priekšs d tāja Al na Gendele
Protokol – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre In ra Vonda
S d piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Juris Atstupens (s d piedalās no plskt. 15.02), Voldem rs
Dibaņins, Lolita Greit ne, Arturs Isakovičs, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Valent na
Lukina, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča (s d piedalās no plkst. 15.06),
Anatolijs Stjade
S d nepiedal s: Jevgenija Kušča – veselības stāvoklis; Jevgeņijs Lukašenoks – Rīgā; Olga
Petrova – aiz emta pamatdarbā
S d kl tesošas personas: Anatolijs Trizna, zemes lietu speciālists; Sergejs Jakovļevs,
pašvaldības izpilddirektors; L ga Mežule, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; Vija
Laiz ne, nodokļu ekonomiste; Vladimirs Vasiļevskis, datortīkla administrators; Svetlana
Rimša, sabiedrisko attiecību speciāliste; Aina Poik ne, nekustamā īpašuma ekonomiste; Aivars
Strazds, vides inženieris
Bez tam s d piedal s: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurnālists
Atklāti balsojot: „par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, domes ārkārtas s des darba kārtība apstiprināta.
Darba k rt ba:
1. Par zemes vienību atdalīšanu un pievienošanu.
2. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
3. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai.
4. Par zemes lietošanas m rķa apstiprināšanu vai mai u zemes vienībām.
5. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
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6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
8. Par zemes vienības nodošanu rezerves zemes fondā.
9. Par Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta l muma (s des protokols Nr. 4,
57. § ) „Par nekustāmā īpašuma „Internāts”, ciems Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
piešķiršanu nomā” grozīšanu.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas m rķa noteikšanu zemes vienībai.
11. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
12. Par uzm rītās platības, zemes lietošanas m rķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa nokav juma naudas dz šanu nodokļu atbalsta
pasākuma maksājumam.
14. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājai „Sudrabkalns”,
ciems Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
15. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „LEAN”.
16. Par atteikumu pār emt Ludzas novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka mantu
„Melderi”, Bogomolos, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
17. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības J. R. un atteikumu iedalīt zvejas
limitu pašpat ri a zvejai Križutu ezerā 2013.gadam.
18. Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības J. R. un atteikumu iedalīt zvejas
limitu pašpat ri a zvejai Križutu ezerā 2013.gadam.
19. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar . P. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Plisūna ezerā (Plusons, Dunduru ezers) 2013.gadam iedalīšanu.
20. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar N. Ž. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Porkaļu ezerā 2013.gadam iedalīšanu.
21. Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku.
22. Par pašvaldības finans juma piešķiršanu.
23. Par Ludzas pils tas ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukciju.
24. Par ilgtermi a aiz mumu projekta „Ludzas pils tas ģimnāzijas sporta laukuma
rekonstrukcija” īstenošanai.
25. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada
24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””
apstiprināšanu.
1.§
Par zemes vien bu atdal šanu un pievienošanu
A.Trizna
Izskatot SIA „MYRTILLUS ”, juridiska adrese „Arāji”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas
novads, 15.04.2013. iesniegumu, reģ. 15.04.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/746, par zemes vienību ar
kadastra apzīm jumiem 6850 002 0365, 6850 002 0366, 6850 006 0065, 6850 006 0057, 6850
006 0046, 6850 004 0404, 6850 007 0161, 6850 007 0162, 6850 004 0143 un 6850 004 0405
atdalīšanu no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6850 002 0221 „Garupes”, Cirmas pagasts,
Ludzas novads, par zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem 6850 006 0067, 6850 006 0068,
6850 006 0069 un 6850 006 0070 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6850 006 0005
„Vecjaškovo”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un par zemes vienības ar kadastra apzīm jumu
6850 002 0253 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6850 002 0222 „Mežlejas”, Cirmas
pagasts, Ludzas novads. Atdalītās zemes vienības pievienot nekustamam īpašumam ar kadastra
numuru 6850 006 0022 „Melnkalni”, Cirmas pagasts, Ludzas novads. Pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4 .punktu un Ludzas novada domes
finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu,
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atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs,
T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS ”, reģistrācijas numurs 41203020212, atdala zemes
vienības: 7,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0365, 6,7 ha platībā ar kadastra
apzīm jumu 6850 002 0366, 6,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0065, 4,2 ha platībā
ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0057, 7,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0046,
5,8 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 004 0404, 2,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu
6850 007 0161, 2,7 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 007 0162, 3,8 ha platībā ar kadastra
apzīm jumu 6850 004 0143 un 17,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 004 0405 no
nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6850 002 0221 „Garupes”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads.
2. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS ”, reģistrācijas numurs 41203020212, atdala zemes
vienības: 0,7 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0067, 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīm jumu 6850 006 0068, 0,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0069 un 1,7 ha
platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0070 no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru 6850
006 0005 „Vecjaškovo”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
3. Piekrist, ka SIA „MYRTILLUS ”, reģistrācijas numurs 41203020212, atdala zemes
vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0253 no nekustāmā īpašuma ar kadastra
numuru 6850 002 0222 „Mežlejas”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.
4. Pievienot zemes vienības: 7,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0365, 6,7
ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0366, 6,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850
006 0065, 4,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0057, 7,1 ha platībā ar kadastra
apzīm jumu 6850 006 0046, 5,8 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 004 0404, 2,4 ha platībā
ar kadastra apzīm jumu 6850 007 0161, 2,7 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 007 0162,
3,8 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 004 0143, 17,1 ha platībā ar kadastra apzīm jumu
6850 004 0405, 0,7 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0067, 1,7 ha platībā ar kadastra
apzīm jumu 6850 006 0068, 0,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0069, 1,7 ha platībā
ar kadastra apzīm jumu 6850 006 0070 un 4,4 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 002 0253,
pie nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6850 006 0022 „Melnkalni”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads.
2.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.

Lēmuma teksts

3.
Izskatot SIA „Lemuri”, juridiskā adrese „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pagasts, Ludzas
novads, 22.03.2013. iesniegumu, reģ. 26.03.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/545, par zemes gabala
(starpgabala) 2,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0380 ukšu pagasts, Ludzas
novads piešķiršanu nomā.
Ludzas novada pašvaldībā ir iesniegti pieguļošo zemes gabalu īpašnieku . K., personas
kods XXX, J. K., personas kods XXX, F. G., personas kods XXX, 2013.gada 13.aprīļa
iesniegumi par piekrišanu, ka vi i nepretend nomāt šo zemesgabalu (starpgabalu) un A. K.,
personas kods XXX, tika izsūtīta v stule 2013.gada 17.aprīlī par zemesgabala (starpgabala) ar
kadastra apzīm jumu 6880 001 0380 ukšu pagasts, Ludzas novads piedāvāšanu nomā.
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Ar Ludzas novada pašvaldības 2012.gada 21.marta l mumu (protokols Nr.7.8.§) tika
atzīts, ka zemes gabals 2,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0380 ukšu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 16.1.punkts, nosaka, ka zemesgabali, kuri ir starpgabali,
informācijas publiskošana nav obligāta.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” trešās nodaļas 18.3.punkts nosaka, ka neapbūv ta zemesgabala
iznomātājs p c tam, kad ir pie emts Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otrajā daļā min tais l mums par
zemesgabala iznomāšanu ar apbūves tiesībām, vai arī tad, kad neapbūv ta zemesgabala
iznomātājs ir pie mis l mumu par zemesgabala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, nosaka
nomas maksu 1,5 % apm rā no zemes kadastrālās v rtības. Nomnieks papildus nomas maksai
iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apm ru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūv ta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pār jos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apm rā
no zemes kadastrālās v rtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 13.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” trešās nodaļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt SIA „Lemuri”, reģistrācijas numurs 42403029745, nomā zemes vienību 2,6 ha
platībā ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0380 ukšu pagasts, Ludzas novads laukaimniecības
vajadzībām ar 2013.gada 1.jūliju.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar SIA „Lemuri”, reģistrācijas numurs 42403029745, uz
zemes vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0380 ukšu pagasts, Ludzas
novads termi ā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastrālās v rtības gadā.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Lēmuma teksts
5.

Lēmuma teksts

3.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu zemes vien bai
A.Trizna
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sist mas noteikumi” 9.1.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
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pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
10 balsis (V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6850 003 0442, kurš sastāv no
zemes vienības 0,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0442, īpašuma nosaukumu
„Spēļu laukums”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.

4. §
Par zemes lietošanas m rķa apstiprin šanu vai maiņu zemes vien b m
A.Trizna
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustāmā
īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un
mai as kārtība” 17.4.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis
(V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt zemes vienībai 356 kv.m platībā ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0077
Rekašova ielā 34, Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas m rķi ar kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apbūve).
2. Apstiprināt zemes vienībai 46 kv.m platībā ar kadastra apzīm jumu 6801 004 0628
Rekašova ielā 34, Ludza, Ludzas novads zemes lietošanas m rķi ar kodu 0601 (individuālo
dzīvojamo māju apbūve).
3. Mainīt zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0442 „Sp ļu
laukums”, Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas m rķa).
4. Mainīt zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0181 „Gorka”,
Cirmas pagasts, Ludzas novads zemes lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un
citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas m rķa).

5.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
A.Trizna
1.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 1,2 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0442
„Sp ļu laukums”, Cirmas pagasts, Ludzas novads p c Ludzas teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprināts 2013.gada 31.janvārī Ludzas novada domes s d ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ar l mumu
(protokols Nr.3.1.§) paredz ta b rnu s ļu laukumu un zaļās zonas ierīkošanai.
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
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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 l mumu 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 l mumu vai attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra informācijas
sist mas datus. Šis nosacījums ir sp kā, līdz tiek pie emts un stājas sp kā 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, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un
uztur šana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kaps tu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturtā daļa nosaka, ka uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
izbūv tas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja viet jās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, 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.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas
5.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atzīt, ka zemes vienība 1,2 ha platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzm rot) ar
kadastra apzīm jumu 6850 003 0442 (īpašuma kadastra numurs 6850 003 0442) „Spēļu
laukums”, Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas m rķa) par
piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
2.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6850 003 0181
„Gorka”, Cirmas pagasts, Ludzas novads p c Ludzas teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam.
kas apstiprināts 2013.gada 31.janvārī Ludzas novada domes s d ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” ar l mumu (protokols Nr.3.1.§) paredz ta
b rnu s ļu laukumu un zaļās zonas ierīkošanai.
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
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pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju
īstenošanai, pašvaldības dome var pie emt l mumu 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 l mumu vai attiecīgās ministrijas
sniegto informāciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra informācijas
sist mas datus. Šis nosacījums ir sp kā, līdz tiek pie emts un stājas sp kā 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, ceļu laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredz to teritoriju apgaismošana; parku, skv ru un zaļo zonu ierīkošana un
uztur šana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kaps tu un beigto
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uztur šana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturtā daļa nosaka, ka uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
izbūv tas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlijā nav konstat ta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja viet jās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi
neapbūv ti zemes gabali paredz ti jaunu pašvaldības ku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, 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.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas
5.punktu un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 10 balsis (V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha platībā (vairāk vai mazāk cik būs zemi dabā uzm rot) ar
kadastra apzīm jumu 6850 003 0181 (īpašuma kadastra numurs 6850 003 0181) „Gorka ”,
Cirmas pagasts, Ludzas novads un zemes lietošanas m rķi ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādītā lietošanas m rķa) par piekrītoša Ludzas
novada pašvaldībai.
Plkst. 15.02 ierodas domes deputāts Juris Atstupens.
6. §
Par nekustam

pašuma nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
1.

8
Saska ā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sist mas datiem, nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 6860 001 0064, Istras pagasts, Ludzas novads nav piešķirts
īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, kā arī Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas
s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6860 001 0064, kurš sastāv no zemes
vienībām ar kadastra apzīm jumiem 6860 001 0315, 6860 001 0569, 6860 001 0570, 6860 001
0575, 6860 001 0607, 6860 001 0626, 6860 001 0630, 6860 003 0183, 6860 005 0180, 6860 006
0256, nosaukumu „Starpgabali”, Istras pagasts, Ludzas novads.
2.
Saska ā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sist mas datiem,
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 6892 005 0296, Rund nu pagasts, Ludzas novads
nav piešķirts īpašuma nosaukums.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”,
1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, kā arī Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas
s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Piešķirt nekustamam īpašumam ar kadastra numuru 6892 005 0296, kurš sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0296, nosaukumu „Višņevski”, Rund nu pagasts,
Ludzas novads.
7. §
Par pašvald bai piekr toš s zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Sakarā ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 1,6 ha
platībā ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0630 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6860
001 0064 „Starpgabali”, Istras pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000017453, atdala
Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6860
001 0630 no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 6860 001 0064 „Starpgabali”, Istras
pagasts, Ludzas novads.
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2. Atdalītajai zemes vienībai 1,6 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0630,
Istras pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Morozi”.
8. §
Par zemes vien bas nodošanu rezerves zemes fond
A.Trizna
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošanā esošās un piekrītošās zemes vienības, uz
kurām nebija nosl gti nomas līgumi likumā noteiktā termi ā, tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fondā.
Ar Ludzas novada domes s des 2010.gada 27.maija l mumu (protokols Nr.10.,7.§,2.p.)
tika izbeigtas V. G. lietošanas tiesības ar 2008.gada 1.septembri uz preciz to p c kadastra kartes
zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6846 006 0092, Briģu pagasts, Ludzas
novads un atzīts, ka zemes vienība ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 2¹.daļa nosaka, ka zemes nomas
pirmtiesības jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās, ja
neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā.
Sakarā ar to, ka uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6846 006 0092, Briģu pagasts,
Ludzas novads ku nav un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
2¹.daļu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot preciz to p c kadastra kartes zemes vienību 1,8 ha platībā ar kadastra
apzīm jumu 6846 006 0092, Briģu pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fondā.
2. Ar šī l muma sp kā stāšanos sp ku zaud Ludzas novada domes s des 2010.gada
27.maija l mums „Par jaunas adreses piešķiršanu un zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
(protokols Nr.10., 7.§) 2.punkta 1., 3., 4., 5., 6. apakšpunkti.
9. §
Par Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta l muma (s des protokols Nr.4., 57. §)
„Par nekust m pašuma „Intern ts”, ciems Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads
piešķiršanu nom ” groz šanu
A.Trizna
Izskatot Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecības Mežāres A, reģistrācijas
numurs 42401016515, juridiskā adrese Brīvības iela 38B-3, Zilupe, Zilupes novads, 14.05.2013.
iesniegumu, reģ. 14.05.2013. ar Nr.3.1.1.7.1/531, par 30.03.2011. nekustamā īpašuma „Internāts”
nomas līguma Nr.P-138/2011 pagarināšanu uz divu gadu termi u, tika konstat ts, ka ar Ludzas
novada domes s des 2011.gada 24.marta l mumu (protokols Nr.4., 57.§) Ludzas rajona Brigu
pagasta zemnieku saimniecībai Mežāres A, reģistrācijas numurs 42401016515, piešķirts nomā no
2011.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam Ludzas novada pašvaldības nekustamais īpašums ar
kadastra numuru 6878 005 0368 „Internāts”, Nirzas pagasts, Ludzas novads (zemes vienība 0,567
ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0368 ar apbūves tiesībām un dzīvojama ka ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0368 001 un platību 148,4 kv.m.).
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2011.gada 30.martā starp Ludzas novada pašvaldību un Ludzas rajona Brigu pagasta
zemnieku saimniecību Mežāres A nosl gts nekustamā īpašuma „Internāts” nomas līgums
Nr.P-138/2011.
Latvijas Republikas likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma
ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas sp kā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta
5.punkts nosaka, ka kas (būves) uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes nomas līgums ir nosl gts
uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un zemes īpašnieka un nomnieka līgumā ir
paredz tas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes kas (būves) kā patstāvīgus īpašuma
objektus. Šādas kas (būves) par patstāvīgu īpašuma objektu uzskatāmas tikai laikā, kam r ir
sp kā zemes nomas līgums.
Sakarā ar to, ka zemes vienība 0,567 ha platībā ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0368
„Internāts”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads ir iznomāta ar apbūves tiesībām un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas sp kā stāšanās laiku un kārtību”
14.panta 5.punktu, kā arī Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis
(J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Grozīt Ludzas novada domes 2011.gada 24.marta l mumā (s des protokols Nr.4, 57. §)
lemjošās daļas 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 3. Nosl gt nekustāmā īpašuma nomas
līgumu ar Ludzas rajona Brigu pagasta zemnieku saimniecību Mežāres A, reģistrācijas numurs
42401016515, nosakot līguma termi u no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2023.gada 31.martam.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sastādīt vienošanās par
grozījumiem 2011.gada 30.marta nekustamā īpašuma „Internāts” nomas līgumā Nr.P-138/2011.
3. Kontroli par l muma izpildi uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
10. §
Par nekustam

pašuma lietošanas m rķa noteikšanu zemes vien bai
A.Trizna

Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas R zeknes biroja, 2013.gada 20.maija v stuli
Nr.2-04.1-L/2266, reģ. Ludzas novada pašvaldībā 2013.gada 20.maijā ar Nr.3.1.1.7.1/565, par
zemes lietošanas m rķi zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0267, tika konstat ts,
ka zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0267, Rund nu pagasts, Ludzas novads nav
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas m rķis.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustāmā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustāmā īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as kārtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 20.2 punktu, Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, kas 2013.gada
31.janvārī apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
(novada domes s des protokols Nr.3., 1.§.) un Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča,
V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Noteikt zemes vienībai 0,4 ha platībā (preciz ta p c kadastra kartes) ar kadastra
apzīm jumu 6892 005 0267, Rund nu pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas
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m rķi ar kodu 0907 - kaps tu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ku un krematoriju
apbūve.
11. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Lēmuma teksts

12. §
Par uzm r t s plat bas, zemes lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu
A.Trizna
1.
Izskatot m rniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Rund nu pagasta zemes robežu plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu
6892 005 0296, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas m rķu noteikšanas un mai as kārtība” 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzm rīšanas
noteikumi”, un emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis
(J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt T. V., personas kods XXX, mantojamās zemes vienībai ar kadastra
apzīm jumu 6892 005 0296, Rund nu pagasts, Ludzas novads platību 10,06 ha, saska ā ar
izgatavoto zemes vienības robežu plānu m rogā 1:5000.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0296, Rund nu pagasts,
Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas m rķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0296, Rund nu pagasts,
Ludzas novads apgrūtinājumus:
3.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts viet jiem un pašvaldību autoceļiem –
0,97 ha;
3.2. 161203 – pierobeža – 10,06 ha;
3.3. 160801 – aizsargjoslas teritorija ap kaps tu – 1,68 ha.
2.
Izskatot m rniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Istras pagasta zemes robežu plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860
004 0085, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as kārtība” 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzm rīšanas noteikumi”, un
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens,
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V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000017453, piekrītošai zemes
vienībai platību 7,01 ha ar kadastra apzīm jumu 6860 004 0085 „Kumel tes”, Istra, Istras
pagasts, Ludzas novads, saska ā ar izgatavoto zemes vienības robežu plānu m rogā 1:5000.
2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 004 0085 „Kumel tes”, Istra,
Istras pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas m rķi no koda 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība) uz kodu 0201 (zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība).
3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 004 0085 „Kumel tes”, Istra,
Istras pagasts, Ludzas novads apgrūtinājumus:
3.1. 11020202 – 100-1000 ha lielas ūdenstilpnes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 1,69 ha;
3.2. 110402 – ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,15 ha;
3.3. 12050101 – aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pils tām
un ciemiem, kā arī pils tu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,02 ha;
3.4. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts viet jiem un pašvaldību autoceļiem –
1,03 ha;
3.5. 161203 – pierobeža – 7,01 ha;
3.6. 130403 – dabas lieguma zonas teritorija – 7,01 ha.
3.
Izskatot m rniecības firmas SIA „Kvintesence”, reģ. Nr.42403023757, izgatavoto Ludzas
novada Istras pagasta zemes robežu plāna projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860
004 0092, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas m rķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as kārtība” 17.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzm rīšanas noteikumi”, un
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Ludzas novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000017453, piekrītošai zemes
vienībai platību 3,58 ha ar kadastra apzīm jumu 6860 004 0092 „Orhidejas”, Istra, Istras
pagasts, Ludzas novads, saska ā ar izgatavoto zemes vienības robežu plānu m rogā 1:2000.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 004 0092 „Orhidejas”, Istra, Istras
pagasts, Ludzas novads nekustamā īpašuma lietošanas m rķi ar kodu 0101 (zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība).
3. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 004 0092 „Orhidejas”, Istra,
Istras pagasts, Ludzas novads apgrūtinājumus:
3.1. 12030303 – aizsargjoslas teritorija gar valsts viet jiem un pašvaldību autoceļiem –
0,14 ha;
3.2. 11020202 – 100-1000 ha lielas ūdenstilpnes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 3,58 ha;
3.3. 161203 – pierobeža – 3,58 ha;
3.4. 130403 – dabas lieguma zonas teritorija – 3,58 ha.
13. §
Par nekustam

pašuma nodokļa nokav juma naudas dz šanu nodokļa atbalsta
pas kuma maks jumam
V.Laizāne
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Pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likuma (turpmāk tekstā – Likums) 4.panta
otro daļu un Ludzas novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošajiem noteikumiem
Nr. 21 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piem rošanu nekustamā īpašuma nodoklim", nekustamā
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Ludzas novada administratīvajā
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem tiek piem rots nodokļu atbalsta pasākums un to
administr Ludzas novada pašvaldība.
2012.gada 23.oktobrī Ludzas novada pašvaldībā (ienākošo dokumentu reģistrācijas
Nr. 3-11.2/2060) sa emts SIA „GR GERI”, vienotais reģistrācijas Nr. 46802002196, juridiskā
adrese: Skolas iela 31, Ludza, Ludzas novads, iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsts
pasākumā nekustamā īpašuma nodoklim par Ludzas novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem, piešķirot termi a pagarinājumu uz 5 m nešiem, kā arī, pamatojoties
uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo daļu un Likuma 2.pantu, lūgums sadalīt
termi os nodokļa parādu, kas izveidojies p c 01.09.2011., samaksu.
Lietas izskatīšanas gaitā konstat ts sekojošais.
SIA "GR GERI" nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 25.10.2012. bija Ls 553,57; t.sk.
pamatparāds Ls 415,68 un nokav juma nauda Ls 137,89; savukārt uz 01.09.2011. pamatparāds
(turpmāk – NAP pamatparāds) ir Ls 288,04, ar to saistītā nokav juma nauda uz 01.10.2012.
Ls 122,10.
Likuma 1.panta otrajā daļā noteikts, ka NAP ir vienu reizi veicams pasākums nokav juma
naudas un 90 % soda naudas dz šanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam
samaksā NAP pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 % apm rā, kā arī, ka NAP
pamatparāds ir nodokļu pamatparāds, kas noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem p c stāvokļa
01.09.2011. un nav samaksāts līdz NAP uzsākšanas dienai.
Ministru kabineta 28.08.2012. noteikumu Nr.600 „Nodokļu atbalsta pasākuma
īstenošanas kārtība” 2.punktā noteikts, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek uzsākts 01.10.2012.
Ludzas novada dome 2012.gada 25.oktobrī pie ma l mumu „Par nodokļu atbalsta
pasākuma piem rošanu nekustamā īpašuma nodoklim” (prot. Nr. 28, 33.§) SIA „GR GERI”
nekustamā īpašuma nodokļa NAP pamatparādam Ls 288,04 apm rā, piešķirot termi a
pagarinājumu uz 5 m nešiem, nosakot m neša maksājumu ne mazāku kā Ls 57,61; sākot ar
2012.gada decembra m nesi.
SIA „GR GERI” ir veikusi nekustamā īpašuma nodokļa NAP pamatparāda apmaksu
pilnā apm rā 2013.gada 27.maijā.
Saska ā ar Likuma 10.pantu, ja nodokļu maksātājs samaksā NAP maksājumu, nodokļu
administrācija 21.dienas laikā no NAP maksājumu samaksas pilnā apm rā pie em l mumu par
nokav juma naudas dz šanu attiecībā uz NAP maksājumu un 90% soda naudas, ja tāda ir
apr ķināta, dz šanu.
Saska ā ar iepriekš min to, kā arī pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likuma
1.panta otro daļu, 2.pantu, 4.panta otro daļu, 10.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta
noteikumu Nr. 600 „Par nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība" 2.punktu un Ludzas
novada pašvaldības 2012.gada 27.septembra saistošo noteikumu Nr.21 "Par nodokļa atbalsta
pasākuma piem rošanu nekustamā īpašuma nodoklim" 1. un 2.punktu,
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Dz st SIA „GR GERI”, vienotais reģistrācijas Nr. 46802002196, uz nekustamā īpašuma
nodokļa NAP pamatparādu attiecināmās nokav juma naudas Ls 122,10 apm rā.
Šis l mums, saska ā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, stājas
sp kā ar tā pazi ošanas brīdi. Saska ā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu, 79.panta pirmo
daļu un Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 13.pnata trešo daļu šo administratīvo aktu adresātam
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ir tiesības apstrīd t m neša laikā no tā sp kā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā
R zeknes tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 88, R zekn , LV-4601.
14.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu m jai „Sudrabkalns”,
ciems Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads
A.Poikāne

Ludzas novada pašvaldība sa ma 2013.gada 29.maija pilnvarotās personas Anatolija
Ana jeva nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība S rija CR numurs 0095472, pieteikumu
(pašvaldībā reģ. 03.06.2013. ar Nr.3.1.1.8.1/357) ar lūgumu piešķirt līdzfinans jumu dzīvojamās
mājas „Sudrabkalns”, c.Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads jumta seguma renovācijas
darbu veikšanai.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un
dzīvojamo māju renovācijai”” 17.3.punktu, pašvaldība piešķir līdzfinans jumu mājas renovācijai,
ja mājas vai tās daļas tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par bīstamu
cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir jālikvid terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas
katastrofas sekas, tiek piešķirts dzīvojamās mājas renovācijas darbiem – 50% bet ne vairāk kā Ls
4 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidotā komisija par pašvaldības līdzfinans juma
piešķiršanu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, un konstat ja, ka
pieteikumā sniegtā informācija ir pamatota un pieteikums ir atbalstāms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.puntā
noteiktie dokumenti.
2013.gada 4.jūnija komisijas s d komisija izskatot darbu tāmi jumta seguma nomai ai
„Sudrabkalns”, c,Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads par kop jo summu Ls 8055,94 ar
PVN un saska ā ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19
17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu Ls 4000,00 apm rā.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcībā esošo informāciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 17.3.punktu,
un emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt dzīvojamās mājas „Sudrabkalns”, c.Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novadā
jumta seguma atjaunošanai Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu no darbu tāmes, tas ir
Ls 4000,00 (četri tūkstoši lati un 00 santīmi).
2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
3. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā p c domes s des protokola parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt pilnvarotai personai Anatolijam Ana jevam domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
15.§
Par nedz vojamo telpu nomas maksas atlaidi SIA „LEAN”
A.Poikāne
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Izskatot SIA „LEAN” 03.06.2013. iesniegumu (reģistr ts ar Nr.3.1.1.11.2/1219), kurā
SIA „LEAN” lūdz no emt nomas maksu par objektiem Blauma a ielā 4, P.Miglinīka iela 34A,
Ludzā, Ludzas pils tas skolās vasaras m nešos.
Izv rt jot esošo situāciju un saska ā ar 2009.gada 26. novembra Ludzas novada domes
”Ludzas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi” 7. punktu, un saska ā
ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta b) apakšpunktu, emot v rā Ludzas novada
domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne,
A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „LEAN” par nedzīvojamo telpu nomu Blauma a
ielā 4, Ludzā 50 % apm rā un noteikt nomas maksu Ls 0,08 (nulle lati 08 santīmi) par vienu
kvadrātmetru un pievienotās v rtības nodoklis (21%) m nesī uz vasaras periodu no 2013.gada
1.jūnija līdz 2013.gada 31.augustam.
2. Piešķirt nomas maksas atlaidi SIA „LEAN” par nedzīvojamo telpu nomu P.Miglinīka
ielā 34A, Ludzā 50 % apm rā un noteikt nomas maksu Ls 0,08 (nulle lati 08 santīmi) par vienu
kvadrātmetru un pievienotās v rtības nodoklis (21%) m nesī uz vasaras periodu no 2013.gada
1.jūnija līdz 2013. gada 31.augustam.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības Juridiskai nodaļai sagatavot papildus vienošanos par
nedzīvojamās telpas nomas maksu.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par atteikumu p rņemt Ludzas novada pašvald bas pašum bezmantinieka mantu
„Melderi”, Bogomolos, Nirzas pagasts, Ludzas novads
A.Poikāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka,
ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, valsts akciju
sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 2013.gada 14.maija v stuli Nr.1.17/3921, ar kuru piedāvāts
pār emt Ludzas novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieku mantu atzīto īpašumu „Melderi”,
Bogomolos, Nirzas pagasts, Ludzas novadā, kā arī emot v rā, ka uz īpašumu „Melderi”,
Bogomolos, Nirzas pagasts, Ludzas novadā, kadastra apzīm jumu 6878 008 0036, ir nostiprināta
hipot ka 10 000 latu apm rā kreditori akciju sabiedrībai „Citadele”. Nekustamais īpašums sastāv
no zemes gabala – 12,3 ha platībā (kadastra apzīm jums 6878 008 0036), dzīvojamās mājas
(kadastra pazīm jums 6878 008 0036 0010) un četras nedzīvojamās kas (kadastra apzīm jums
6878 008 0036 002; 6878 008 0036 003; 6878 008 0036 004; 6878 008 0036 0050).
emot v rā Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības
pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada
5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens,
V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns,
E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nepār emt no VAS „Privatizācijas aģentūra” Ludzas novada pašvaldības īpašumā par
bezmantinieka mantu atzīto īpašumu „Melderi”, Bogomolos, Nirzas pagasts, Ludzas novads,
kadastra apzīm jums 6878 008 0036.
2. Uzdot pašvaldības sekretārei piecu dienu laikā p c novada domes s des protokola
parakstīšanas domes l mumu rakstveidā nosūtīt VAS „Privatizācijas aģentūru”.
3. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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17.§
Par atteikumu piešķirt rūpniecisk s zvejas ties bas J. R. un atteikumu iedal t zvejas limitu
pašpat riņa zvejai Križutu ezer 2013.gadam
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. R., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2013.gada
13.maija iesniegumu (reģistr ts 13.05.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/998) par rūpnieciskās pašpat ri a
zvejas tiesību nomu Križutu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrast ) un citos iekš jos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģ tās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā viet jā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā min tajos ūde os iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, iev rojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
J. R. savā 13.05.2013. iesniegumā lūdza piešķirt atļauju zvejas tīklu ierīkošanai Križutas
ezerā 30m garumā.
Saska ā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedz jam nosūta
l mumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iesp ju.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekš jos ūde os” 7.6.2. apakšpunkts nosaka, ka pašpat ri a
zvejai konkr tā ūdenstilp privātajos un publiskajos ūde os katram zvejniekam var iedalīt (vai
privāto ūde u īpašnieku zvejas limitu sadal var noteikt) tīklu garuma limitu, kas p c skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus privātajos ūde os vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūde os.
Pamatojoties uz 2009.gada 30.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekš jos ūde os” 4.3.punktu pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apm rs
nepārsniedz konkr tai ūdenstilpei noteikto kop jo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu
summārais apm rs, kas norādīts privāto ūde u īpašnieku pazi ojumos par zvejas limitu
izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarp jās vienošanās par zvejas limitu sadali,
nepārsniedz konkr tai ūdenstilpei noteikto kop jo limitu.
Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūde os vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kop jais rūpnieciskās zvejas limits Križutu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākmin tā nav iesp jas apmierināt iesniegumu.
emot v rā iepriekšmin to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 30.11.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekš jos ūde os” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti
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balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,

I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –

nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Atteikt nodot nomā J. R., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Križutu ezerā 2013.gadam.
2. Nosūtīt l mumu J. R., p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. L mumu var pārsūdz t viena m neša laikā no tā sp kā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas R zeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, R zekn , LV-4601.
18.§
Par atteikumu piešķirt rūpniecisk s zvejas ties bas J. R. un atteikumu iedal t zvejas limitu
pašpat riņa zvejai Križutu ezer 2013.gadam
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi J. R., p.k. XXX, (adrese), 2013.gada 13.maija
iesniegumu (reģistr ts 13.05.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/999) par rūpnieciskās pašpat ri a zvejas
tiesību nomu Križutu ezerā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrast ) un citos iekš jos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģ tās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā viet jā
pašvaldība.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā min tajos ūde os iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, iev rojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
J. R. savā 13.05.2013. iesniegumā lūdza piešķirt atļauju zvejas tīklu ierīkošanai Križutas
ezerā 30m garumā.
Saska ā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedz jam nosūta
l mumu ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
iesp ju.
11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekš jos ūde os” 7.6.2. apakšpunkts nosaka, ka pašpat ri a
zvejai konkr tā ūdenstilp privātajos un publiskajos ūde os katram zvejniekam var iedalīt (vai
privāto ūde u īpašnieku zvejas limitu sadal var noteikt) tīklu garuma limitu, kas p c skaita
nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus privātajos ūde os vai vienu 50 metru garu tīklu
publiskajos ūde os.
Pamatojoties uz 2009.gada 30.novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekš jos ūde os” 4.3.punktu pašvaldība nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apm rs
nepārsniedz konkr tai ūdenstilpei noteikto kop jo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu
summārais apm rs, kas norādīts privāto ūde u īpašnieku pazi ojumos par zvejas limitu
izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarp jās vienošanās par zvejas limitu sadali,
nepārsniedz konkr tai ūdenstilpei noteikto kop jo limitu.
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Zvejniecības likuma 6.panta sestā daļa nosaka, rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot,
ja attiecīgajos ūde os vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku limita daļa rūpnieciskajai
zvejai, kā arī brīvas rūpnieciskās zvejas vietas.
Uz iesnieguma izskatīšanas brīdi viss kop jais rūpnieciskās zvejas limits Križutu ezerā ir
izsmelts. Izejot no augstākmin tā nav iesp jas apmierināt iesniegumu.
emot v rā iepriekšmin to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 6.panta sesto daļu, 7.panta
otro daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 32., 30.11.2009.
Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekš jos ūde os” 3.1., 4.3.apakšpunktu, Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” –
nav, Ludzas novada dome nolemj:

1. Atteikt nodot nomā J. R., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
komerciālajai zvejai Križutu ezerā 2013.gadam.
2. Nosūtīt l mumu J. R., p.k. XXX, uz juridisko adresi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3. L mumu var pārsūdz t viena m neša laikā no tā sp kā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas R zeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, R zekn , LV-4601.
19.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar . P. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Plisūna ezer (Plusons, Dunduru ezers) 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi . P., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2013.gada
17.maija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistr ts 17.05.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/1092)
par rūpnieciskās pašpat ri a zvejas tiesību nomu Plisūna (Plusons, Dunduru ezers) ezerā.
Saska ā ar Civillikuma 1. pielikumu Istras ezers ir publiskais ezers.
Saska ā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūde i
zvejas tiesību jomā tiek iedalīti publiskajos ūde os (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašumā un kuros zvejas tiesības pieder valstij, iz emot šā panta ceturtajā daļā noteiktās zvejas
tiesības publiskajās up s.
Zvejniecības likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederošās zvejas tiesības zvejniecību regul jošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var nodot
(iznomāt) tādām personām, kuras veic pašpat ri a zveju vai kuras sa mušas speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūde os. Ministru kabinets izdod noteikumus par kārtību,
kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī par speciālās
atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apm ru un maksāšanas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrast ) un citos iekš jos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģ tās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā viet jā
pašvaldība.
Zvejniecības likuma 7. panta sestā daļā noteikts, ka iznomājot zvejas tiesības, priekšroka
ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas darbojas attiecīgās pašvaldības
teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un
pavairošanu, pildījis iepriekš nosl gtā līguma nosacījumus un iev rojis zveju regul jošos
noteikumus. Pār jās zvejas tiesības tiek iznomātas pašpat ri a zvejai, un attiecībā uz šo zvejas
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limita daļu priekšroka ir personām, kuru deklar tā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības teritorijā
vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas attiecīgās pašvaldības teritorijā.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8.punkts nosaka, ja
sl dz jaunu nomas līgumu vai pagarina ūdenstilpes nomas līguma vai rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līguma termi u, priekšroka dodama iepriekš jam ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas
tiesību nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā ir pildījis visus līguma nosacījumus.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 14.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības šo noteikumu 13.punktā min tajos ūde os iznomā fiziskajām un
juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja
nepieciešams, arī zvejas vietas, iev rojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūde iem iedalīto zvejas
limitu.
.P. 17.05.2013. Ludzas novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu ar lūgumu piešķirt
rūpnieciskās zvejas nomas tiesības pašpat ri a zvejai Plisūna ezerā ar vienu 15 m garu tīklu.
Saska ā ar 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32.punktu nomas
iesniegumu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Iesniedz jam nosūta
l mumu (ja sa emta adresāta piekrišana, l mumu var nosūtīt elektroniskā dokumenta formā) ar
apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpes vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas iesp ju.
Šo noteikumu 53.punktā paredz ts, ka pašvaldības un Latvijas Zivju resursu aģentūra
rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu sl dz, iev rojot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
parauglīgumu.
Saska ā ar 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekš jos ūde os” 3.8.apakšpunktu
iekš jos ūde os noteikti šādi zvejas limiti: zvejas tīklu limits – 75 metri (kop jais garums) –
ezeros, kuri nav min ti šo noteikumu 1. un 3.pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saska ā ar
zveju regul jošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļ ji var
aizstāt ar zivju murdu limitu, iev rojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu
garuma limita.
Šo noteikumu 7.5.apakšpunkts nosaka, ka zvejai šo noteikumu 1.pielikumā min tajos
privātajos ezeros, kā arī privātajos ezeros, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3.8.apakšpunktā
noteiktais zvejas tīklu limits, zvejniekam iedala (vai privāto ūde u īpašnieki sadala) tīklu garuma
limitu vienībās, kas nav mazākas par 15 metriem, bet zvejai publiskajos ezeros zvejniekam iedala
tīkla garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 30 metriem. Savukārt, šo noteikumu 7.6.2.
apakšpunkts nosaka, ka pašpat ri a zvejai konkr tā ūdenstilp privātajos un publiskajos ūde os
katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūde u īpašnieku zvejas limitu sadal var noteikt) tīklu
garuma limitu, kas p c skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus privātajos ūde os vai vienu
50 metru garu tīklu publiskajos ūde os.
Zvejniecības likuma 25.panta pirmā daļa paredz, ka zvejas tiesības Latvijas Republikas
iekš jos ūde os (neatkarīgi no īpašuma veida), teritoriālajos ūde os un ekonomiskās zonas
ūde os, citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūde os, trešo valstu ūde os, kā arī starptautiskajos
ūde os, kuros Latvijas Republikai pieder zvejas tiesības, tiek izmantotas par maksu, kas norādīta
zvejas tiesību nomas līgumā vai zvejas atļaujā (licenc , makšķer šanas kart ), ja zvejas tiesību
nomas līgums netiek sl gts.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87.punkts nosaka, ka
par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nosaka maksu saska ā ar šo noteikumu 2.pielikumu, emot
v rā iznomājamo zvejas rīku veidu, zvejas vietu (zvejas rajonu), zvejojamās zivju sugas un
nozvejas apjomu. Savukārt, šo noteikumu 90.punkts nosaka, ka rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, kam noteikts zvejas rīku skaita limits vai nozvejas apjoma limits iekš jos ūde os vai
jūras piekrast , protokolā noteikto maksu par gada nomu samaksā līdz kārt jā gada 30.jūnijam
līgumā vai protokolā noteiktajā kārtībā. Maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu iekš jos
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ūde os un jūras piekrast iekas tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas jūras
piekraste vai ūdenstilpe, kurā paredz ts zvejot.
emot v rā iepriekšmin to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 7.panta otro un sesto daļu,
25.panta pirmo daļu, 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 32., 53.,
87., 90.punktu, 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekš jos ūde os” 3.8., 7.5., 7.6.2.apakšpunktu, Ludzas
novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas,
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas
s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele,
L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, A.Stjade),
„pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Nodot nomā . P., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), rūpnieciskās zvejas tiesības
pašpat ri a zvejai Plisūna ezerā 2013.gadam.
2. Iedalīt . P., p.k. XXX, pašpat ri a zvejai Plisūna ezerā zvejas limitu 2013.gadam –
vienam zivju tīklam 15 (piecpadsmit) metru garumā.
3. Pilnvarot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru S.Jakovļevu nosl gt ar . P., p.k.
XXX, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu pašpat ri a zvejai Plisūna ezerā 2013.gadam.
4. Noteikt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksu 2013.gadā Ls 6,00 (seši lati 00
santīmi). Nomas maksas samaksu veikt līdz 2013.gada 30.jūnijam.
5. L mumu var pārsūdz t viena m neša laikā no tā sp kā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas R zeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, R zekn , LV-4601.
20.§
Par rūpniecisk s zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar N. Ž. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Porkaļu ezer 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi N. Ž., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), 2013.gada
13.maija iesniegumu (Ludzas novada pašvaldībā reģistr ts 13.05.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/990) par
rūpnieciskās pašpat ri a zvejas tiesību nomu Porkaļu ezerā.
Porkaļu ezers ir privātais ezers.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūde os” 6.punkts nosaka, ka izmantojot zvejas tiesības privātajos ūde os,
jāiev ro normatīvie akti, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas kārtību.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punkts nosaka, ka
rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūde os (arī jūras piekrast ) un citos iekš jos ūde os,
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģ tās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā viet jā
pašvaldība.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūde os” 11.punkts nosaka, ka privātajā īpašumā esošajās publisko ezeru
daļās attiecīgā pašvaldība rezerv privāto ūde u īpašniekam (īpašniekiem) zvejas limitu, kas ir
proporcionāls attiecīgā īpašnieka privātajā īpašumā esošajai ezera daļai.
15.12.1998. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību
izmantošanu privātajos ūde os” 10.punkts nosaka, ka privātajos ūde os, kuros zvejas tiesības
nepieder valstij un kuru krastiem pilnībā piekļaujas tikai viena zemes īpašnieka zemes īpašumi,
viss attiecīgajiem ūde iem noteiktais rūpnieciskās zvejas rīku veida, to skaita vai nozvejas limits
tiek iedalīts attiecīgo privāto ūde u un zvejas tiesību īpašniekam.
Šo noteikumu 16.punktā paredz ts, ka privāto ūde u īpašniekam, kuram pieder zvejas
tiesības un kurš v las nodarboties ar rūpniecisko zveju, jāiesniedz attiecīgajā pašvaldībā
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pazi ojums par plānoto darbību vai īpašnieku savstarp jā vienošanās par zvejas limitu sadali
kopīpašumā esošajos privātajos ūde os.
N. Ž. 13.05.2013. Ludzas novada pašvaldībā iesniedza iesniegumu ar lūgumu piešķirt
rūpnieciskās zvejas nomas tiesības pašpat ri a zvejai Porkaļu ezerā zvejai ar 30 metru garu tīklu.
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.pielikums nosaka
pamatmaksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu.
emot v rā iepriekšmin to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 6.panta pirmās daļas 3.punktu,
11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 32. punktu, 30.11.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekš jos ūde os” 3.1., 3.8., 4.2.apakšpunktu, 15.12.1998. LR Ministru kabineta
noteikumu Nr.453 „Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūde os” 10.punktu,
Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija
kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Iedalīt N. Ž., p.k. XXX, dzīvojoša (adrese), zvejas limitu 2013.gadam pašpat ri a
zvejai Porkaļu ezerā ar zivju tīklu 30 (trīsdesmit) metru garumā.
2. Noteikt maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu 2013.gadā 12,00 Ls
(divpadsmit lati 00 santīmi). Samaksu veikt līdz 2013.gada 30.jūnijam.
3. L mumu var pārsūdz t viena m neša laikā no tā sp kā stāšanās brīža Administratīvās
rajona tiesas R zeknes tiesu namā Atbrīvošanas alejā 88, R zekn , LV-4601.
Plskt. 15.06 ierodas domes deputāte Ksenija Miklaševiča.
21.§
Par A.Gendeles komand jumu uz Baltkrievijas Republiku
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Baltkrievijas Republikas Novopolockas pils tas izpildkomitejas
08.01.2013. uzaicinājumu Nr.01-19/38 (Ludzas novada pašvaldībā sa emts 08.01.2013.,
reģistr ts ar reģistrācijas numuru 3.1.1.8.1/7) no 2013.gada 7.jūnija līdz 9.jūnijam piedalīties
Novopolockas pils tas sv tku pasākumos, iev rojot Valsts un pašvaldību amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 29.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumus
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komand jumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, emot v rā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, pamatojoties
uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās
domes priekšs d tāja A.Gendele, atklāti balsojot: par”– 11 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins,
A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Norīkot Ludzas novada domes priekšs d tāju Al nu Gendeli komand jumā uz
Baltkrievijas Republiku no 2013.gada 7.jūnija līdz 9.jūnijam (ieskaitot).
2. Komand juma izdevumi tiks segti no Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
22.§
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Par pašvald bas finans juma piešķiršanu
A. Meikšāns
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi biedrības „Krinica”, 22.05.2013.
iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības finans jumu 65,00 LVL apm rā pasākuma –
Baltkrievijas kultūras dienu organiz šanai, kas notika 2013.gada 27.maijā Ludzas Tautas namā.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles
kārtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedriskā organizācija, kurā īsteno sabiedrības nozīmes pasākumu novada teritorijā un plānotie
rezultāti ir v rsti uz Ludzas novada iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu veicināšanu un
attīstību, ka arī pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās
un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis
(J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Piešķirt biedrībai „Krinica” finans jumu LVL 65,00 apm rā pasākuma – Baltkrievu
kultūras dienu organiz šanai, kas notika 2013.gada 27.maijā, Ludzas Tautas namā.
2. Ludzas krievu biedrībai „Krinica” iesniegt Ludzas novada pašvaldībai pārskatu par
finansu līdzekļu izlietojumu saska ā ar piešķiršanas m rķi, pievienojot attiecīgus maksājumus
apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
23.§
Par Ludzas pils tas ģimn zijas sporta laukuma rekonstrukciju
A. Meikšāns

Lai uzlabotu Ludzas pils tas ģimnāzijas sporta stundu kvalitāti un nodrošinātu piem rotu
vietu skol nu un iedzīvotāju aktīvajai atpūtai un sacensību organiz šanai, nepieciešams veikt
Ludzas pils tas ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukciju.
Projekta „Ludzas pils tas ģimn zijas sporta laukuma rekonstrukcija” m rķis ir
rekonstru t ģimnāzijas sporta laukumu, nodrošinot tā publisku pieejamību un multifunkcionālu
darbību brīvā laika pavadīšanas, sporta un publisku pasākumu organiz šanu, tād jādi uzlabojot
Ludzas pils tas publisko infrastruktūru.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas, teritoriālās un
attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas
2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis
(J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Veikt Ludzas pils tas ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukciju.
2. Apstiprināt Ludzas pils tas ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukcijas izmaksas 145 324,73 LVL.
3. Projekta finans juma nodrošināšanai emt aiz mumu 100 000 LVL apm rā Valsts
kas uz 10 gadiem ar Valsts Kases noteikto procentu likmi, bet 45 324,73 LVL nodrošināt
Ludzas novada pašvaldības budžetā.
4. Kontroli par l muma izpildi nodrošināt izpilddirektoram S.Jakovļevam.
24.§
Par ilgtermiņa aizņ mumu projekta
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„Ludzas pils tas ģimn zijas sporta laukuma rekonstrukcija” stenošanai
L.Mežule
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot v rā Ludzas novada domes finanšu
pastāvīgās komitejas, teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs,
I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Lūgt pašvaldību aiz mumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut emt
Valsts kas Ludzas novada pašvaldībai ilgtermi a aiz mumu projekta „Ludzas pils tas
ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukcija” īstenošanai Ls 100 000 apm rā ar Valsts kases
noteikto procentu likmi uz 10 gadiem.
Ilgtermi a aiz muma atmaksāšanas garants – Ludzas novada pašvaldības budžets.
Aiz muma pamatsummas atmaksu uzsākt 2014.gada martā un aiz mumu atmaksāt līdz
2023.gada jūnijam, saska ā ar 1.pielikumu.
25.§
Par saistošo noteikumu Nr. 15 ”Groz jumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra
saistošos noteikumos Nr.4
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2013.gadam”” apstiprin šanu
L.Mežule
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās
komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas 2013.gada 16.maija
kopīgās s des atzinumu, Ludzas novada domes teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas
2013.gada 16.maija s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu pastāvīgās komitejas,
teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās
komitejas 2013.gada 5.jūnija kopīgās ārkārtas s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 12 balsis
(J.Atstupens, V.Diba ins, A.Gendele, L.Greitāne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina,
A.Meikšāns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, A.Stjade), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada
dome nolemj:

1. Apstiprināt Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2013.gadam””, saska ā ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai Saistošos noteikumus
Nr. 15 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janvāra saistošos noteikumos Nr.4 „Par
Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” triju dienu laikā rakstiskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
S di sl dz plkst. 15.10.
S des vadītāja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 5.jūnijā.

A.Gendele

S des protokol tāja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 5.jūnijā.

I.Vonda

