LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALD BA

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

LUDZAS NOVADA DOMES
S DES PROTOKOLS
Ludz

2013.gada 28.februār

Protokols Nr. 4

S de sasaukta plkst. 10.00
S di atkl j plkst. 10.00
S di vada – novada domes priekšs d t ja Al na Gendele
Protokol – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re Ināra Vonda
S d piedalās:
Ludzas novada domes deputāti: Juris Atstupens, Lolita Greitāne, Arturs Isakovičs,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Tatjana Loseviča, Jevgeņijs Lukašenoks, Valent na
Lukina, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Ksenija Miklaševiča, Olga Petrova
S d nepiedalās: Voldemārs Dibaņins - aiz emts pamatdarb ; Anatolijs Stjade – Rīg
S d klātesošas personas: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Anatolijs Trizna,
zemes lietu speci lists; Sergejs Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Vladimirs Vasiļevskis,
datortīkla administrators; Tatjana Binovska, juriskonsulte; Svetlana Rimša, sabiedrisko
attiecību speci liste; Aina Poikāne, nekustam īpašuma ekonomiste; Aivars Strazds, vides
inženieris; Vladimirs Kalinko, arhitekts; Inese Kamzole, administratīv s nodaļas vadīt ja
Bez tam s d piedalās: Sergejs Timofejevs, laikraksta „Ludzas Zeme” žurn lists; Ludzas
novada B rnu un jauniešu centra direktore Eleonora Obrumāne; Ludzas novada pension ru
biedrības „Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšs d t ja Vera Putāne
Atklāti balsojot: „par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, domes s des darba k rtība apstiprin ta. S des darba
k rtīb 58 jaut jumi.
S des vadīt ja A.Gendele pied v balsot par domes s des papildus darba k rtību. S des
papildus darba k rtīb ir 8 jaut jumi.
Domes s des papildus darba kārt ba:
1. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar A. P. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
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2. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar I. P. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
3. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar A. S. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
4. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar V. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
5. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar B. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
6. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar P. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
7. Par nekustam īpašuma, zemes gabala, kas atrodas Tirgus iel 2A, Ludz , Ludzas
novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
8. Par nekustam īpašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Kr slavas iel 29A,
Ludz , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
Atklāti balsojot: „par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav,domes s des papildus darba k rtība apstiprin ta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses piešķiršanu vai mai u zemes vienīb m un k m.
2. Par īpašuma nosaukuma piešķiršanu.
3. Par zemes vienības atdalīšanu no nekust m īpašuma un īpašuma nosaukumu
piešķiršanu.
4. Par uzm rīt s zemes platības, lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu.
5. Par zemes platību un robežu noteikšanu, k arī lietošanas tiesību dokumentu un
apgrūtin jumu apstiprin šanu.
6. Par zemes vienības daļas atdalīšanu no zemes gabala Latgales iel 206, Ludza, Ludzas
novads un atdalīt s zemes vienības daļas atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai.
7. Par zemes vienības „Piekalna iela”, Ludza, Ludzas novads sadalīšanu atsevišķ s
zemes vienīb s, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas m rķa mai u.
8. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līguma nosl gšanu.
9. Par zemes nomas līguma pagarin šanu.
10. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošiem Ludzas novada pašvaldībai.
11. Par zemes vienību ieskaitīšanu zemes rezerves fond .
12. Par Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija s des l muma (protokols Nr. 14, 7.§)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu atzīšanu par piekrītošiem Ludzas
novada pašvaldībai” 16.punkta atcelšanu.
13. Par ciema statusa izsl gšanu no valsts adrešu reģistra Ludzas novad .
14. Par ciemu teritoriju robežu apstiprin šanu Ludzas novada Istras pagast .
15. Par zemes vienību kop j s robežas p rk rtošanu un zemes ierīcības projekta
izstr des nepieciešamību.
16. Par adrešu piešķiršanu vai mai u zemes vienīb m un k m.
17. Par uzm rīt s platības, zemes lietošanas m rķa un apgrūtin jumu apstiprin šanu.
18. Par zemes lietošanas m rķa noteikšanu zemes vienīb m.
19. Par zemes nomas līgumu pagarin šanu.
20. Par zemes vienību nodošanu rezerves zemes fond .
21. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu.
22. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu nosl gšanu
23. Par ciema statusu izsl gšanu no Valsts adrešu reģistra.
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24. Par grozījumiem Ludzas novada domes 24.01.2013. s des l mum „Par v l šanu
iecirk u skaitu un to atrašan s vietu Ludzas novad ” (protokols Nr.2, 79. §).
25. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no V. B. (par īpašumu (īpašuma adrese), kadastra numurs 6801 900 2235).
26. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokav juma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb no A. K. (par īpašumu (īpašuma adrese), kadastra numurs 6801 006 0328).
27. Par pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanu daudzdzīvokļu m jai Latgales iel 242A,
Ludz , Ludzas novads.
28. Par dzīvojam s m jas p rvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajai personai.
29. Par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.
30. Par speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb Zeiļu ezer izsniegšanu
SIA „Lat Saprox”.
31. Par speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb Pildas ezer izsniegšanu
z/s „Silovi”.
32. Par speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb Pildas ezer izsniegšanu
z/s „Pussala M”.
33. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar P. S. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Križutu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
34. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar I. S. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Križutu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
35. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar A. K. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Križutu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
36. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar M. K. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Križutu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
37. Par atteikumu piešķirt rūpniecisk s zvejas tiesības A. P. un atteikumu iedalīt zvejas
limitu pašpat ri a zvejai Križutu ezer 2013.gadam.
38. Par atteikumu piešķirt rūpniecisk s zvejas tiesības I. P. un atteikumu iedalīt zvejas
limitu pašpat ri a zvejai Križutu ezer 2013.gadam.
39. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar A. S. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Nirzas ezer 2013.gadam iedalīšanu.
40. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar P. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
41. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar A. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
42. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar J. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
43. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar V. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
44. Par atteikumu piešķirt rūpniecisk s zvejas tiesības K. K. un atteikumu iedalīt zvejas
limitu pašpat ri a zvejai Pildas ezer 2013.gadam.
45. Par saistošo noteikumu Nr.6 „ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu
izvietošanas k rtība Ludzas novad ” apstiprin šanu.
46. Par Saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai””
apstiprin šanu.
47. Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
24.febru ra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par nekustam īpašuma nodokļa atvieglojumiem
Ludzas novad ”” apstiprin šanu.
48. Par nekustam īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašum .
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49. Par piedalīšanos Latvijas Republikas Izglītības un zin tnes ministrijas izsludin taj
atkl taj projektu konkurs .
50. Par pašvaldības finans juma piešķiršanu.
51. Par atļauju I.Mikijanskai savienot amatus.
52. Par ceļu uztur šanu ziemas period .
53. Par dzīvokļa Nr. 8, Liep jas iel 17A, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
54. Par dzīvokļa Nr. 19, Liep jas iel 21, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
55. Par dzīvokļa Nr. 2, Liep jas iel 10, Ludz , Ludzas novads izsoles noteikumu un
s kumcenas apstiprin šanu.
56. Par dzīvokļa Nr. 2, Liep jas iel 8, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas
apstiprin šanu.
57. Par dzīvokļa Nr. 14, Blauma a iel 19, Ludz , Ludzas novad p rdošanas cenas
apstiprin šanu.
58. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
59. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar A. P. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
60. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar I. P. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
61. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar A. S. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
62. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar V. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
63. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar B. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
64. Par rūpniecisk s zvejas tiesību nomas līguma sl gšanu ar P. A. un zvejas limita
pašpat ri a zvejai Duk nu ezer 2013.gadam iedalīšanu.
65. Par nekustam īpašuma, zemes gabala, kas atrodas Tirgus iel 2A, Ludz , Ludzas
novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
66. Par nekustam īpašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Kr slavas iel 29A,
Ludz , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
1.§
Par adreses piešķiršanu vai maiņu zemes vien bām un kām
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
2.§
Par pašuma nosaukuma piešķiršanu
V.Kušners
Lēmuma teksts
3.§
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Par zemes vien bas atdal šanu no nekustāmā pašuma un pašuma
nosaukumu piešķiršanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
4.§
Par uzm r tās zemes plat bas, lietošanas m rķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
1.
Ar Ludzas rajona Pure u pagasta padomes s des 2007.gada 26.jūlija l mumu (protokols
Nr.5) 31.punkts „Par zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas lietošanas
tiesības Edgaram Mičulam uz zemes gabalu 1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 002
0137 Pure u pagasts, Ludzas novads. Ludzas rajona Pure u pagasta pašvaldība 2007.gada
28.august nosl dza lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.1 ar Edgaru Mičuls uz zemes gabalu
1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 002 0137 Pure u pagasts, Ludzas novads.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta piekt s daļas 2 punkts nosaka, ka zemes reformas laik
pašvaldīb m piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat s ierakst ma neapbūv ta
lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas
sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 21 daļ noteiktaj termi ir nosl gti zemes
nomas līgumi.
SIA „Kvintesence” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 1.febru rī veicot zemes
gabala ar kadastra apzīm jumu 6888 002 0137 „Lindas”, Pure u pagasts, Ludzas novads
uzm rīšanu, tika preciz ta zemes gabala platība (no 1,7 ha uz 1,58 ha).
Pamatojoties uz A”Kvintesence” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem (zemes
gabala „Lindas”, Pure u pagasts, Ludzas novads pl nu m rog 1:2 000), Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu, 2006.gada 20.jūnija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekustam
īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as k rtība” 18.punktu un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekrītoš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 1,58 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6888 002
0158 „Lindas”, Pure u pagasts, Ludzas novads.
2. Noteikt zemes lietošanas m rķi ar kodu 0101 – zeme, uz kuras galven saimniecisk
darbība ir lauksaimniecība.
3. Apstiprin t zemes gabalam „Lindas”, Pure u pagasts, Ludzas novads apgrūtin jumus:
3.1. pierobeža – 1,58 ha,
3.2. 100-1000 ha lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 1,58 ha,
3.3. ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,45 ha,
3.4. ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija – 0,27 ha.
2.
Izskatot m rniecības firmas SIA „PREINE” izgatavoto Ludzas novada Pure u pagasta
zemes robežu pl na projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6888 005 0133 un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu,
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2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas
m rķu klasifik cija un nekustam īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as k rtība”
18.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Apstiprin t Latvijas Republikas Zemkop bas ministrijas, reģistr cijas numurs
90000064161, piekrītoš s zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6888 005 0133 platību 159,86
ha ar nosaukumu „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads, saska ar izgatavoto zemes
gabala robežu pl nu m rog 1:5000.
2. Noteikt zemes izmantošanas m rķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darb ba ir mežsaimniec ba.
3. Apstiprin t zemes vienībai „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads
apgrūtin jumus:
3.1. ūdensnotekas (ūdensteču regul tajiem posmiem un speci lrakt m gultn m), k arī
hidrotehnisk s būves un ierīces uz t s ekspluat cijas aizsargjoslas teritorija meža zem s –
0,01 ha,
3.2. ūdensnotekas (ūdensteču regul tajiem posmiem un speci lrakt m gultn m), k arī
hidrotehnisk s būves un ierīces uz t s ekspluat cijas aizsargjoslas teritorija meža zem s –
0,28 ha,
3.3. ūdensnotekas (ūdensteču regul tajiem posmiem un speci lrakt m gultn m), k arī
hidrotehnisk s būves un ierīces uz t s ekspluat cijas aizsargjoslas teritorija meža zem s –
0,07 ha,
3.4. ūdensnotekas (ūdensteču regul tajiem posmiem un speci lrakt m gultn m), k arī
hidrotehnisk s būves un ierīces uz t s ekspluat cijas aizsargjoslas teritorija meža zem s –
0,12 ha,
3.5. ūdensnotekas (ūdensteču regul tajiem posmiem un speci lrakt m gultn m), k arī
hidrotehnisk s būves un ierīces uz t s ekspluat cijas aizsargjoslas teritorija meža zem s –
0,08 ha,
3.6. aizsargjoslas teritorija gar valsts viet jiem un pašvaldību autoceļiem – 0,54 ha,
3.7. aizsargjoslas teritorija gar valsts viet jiem un pašvaldību autoceļiem – 1,02 ha.
3.
Izskatot m rniecības firmas SIA „PREINE” izgatavoto Ludzas novada Pure u pagasta
zemes robežu pl na projektu zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0257 un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 27.punktu,
2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 „Nekustam īpašuma lietošanas
m rķu klasifik cija un nekustam īpašuma lietošanas m rķu noteikšanas un mai as k rtība”
18.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Apstiprin t Latvijas Republikas Zemkop bas ministrijas, reģistr cijas numurs
90000064161, piekrītoš s zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6888 004 0257 platību 6,1 ha
ar nosaukumu „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads, saska ar izgatavoto zemes
gabala robežu pl nu m rog 1:5000.
2. Noteikt zemes izmantošanas m rķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darb ba ir mežsaimniec ba.
3. Zemes vienībai „Valsts Meži”, Pure u pagasts, Ludzas novads apgrūtin jumi nav
noteikti.
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4.
Lēmuma teksts
5.
Ar Ludzas pils tas domes s des 2009.gada 18.marta l mumu (protokols Nr.4.2.§)
5.punkta 1 apakšpunktu „Par zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšanu” tika izbeigtas
lietošanas tiesības Ignatam Dalibo uz zemes gabalu 1248 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu
6801 006 0320 Jelgavas iel 29, Ludz . Ignats Dalibo miris 2004.gada 25.septembrī.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta sest daļa nosaka, ka zemes reformas laik pašvaldīb m
piekrīt un uz attiecīg s pašvaldības v rda zemesgr mat ierakst ma pils tas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saska ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
Ar Ludzas pils tas domes s des 2009.gada 18.marta l mumu (protokols Nr.4.2.§)
5.punkta 2 apakšpunktu tika atzīts, ka zemes gabals 1248 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu
6801 006 0320 Jelgavas iel 29, Ludz ir piekrītošs Ludzas pils tas pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 25.oktobra l mumu (protokols Nr.28.4.§)
3.punktu tika piešķirts Vijai Matis nei zemes gabals 1799 kv.m platīb (preciz ts p c kadastra
kartes) ar kadastra apzīm jumu 6801 006 0320 Jelgavas iel 29, Ludz , Ludzas novads
SIA „KVINTESENCE” (reģistr cijas Nr.42403023757) 2013.gada 13.febru rī veicot
zemes gabala Jelgavas iel 29, Ludza, Ludzas novads uzm rīšanu, tika noteikta zemes gabala
platība 1799 kv.m.
Pamatojoties uz SIA „KVINTESENCE” sagatavotajiem zemes lietošanas dokumentiem
(zemes gabala Jelgavas iel 29, Ludza, Ludzas novads pl ns m rog 1:500) un Ludzas novada
pašvaldības Ludzas pils tas zemes komisijas 2013.gada 20.febru ra l mumu (protokols Nr.4), un
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas Nr.90000017453, piekrītoš
zemes gabala robežu noteikšanas aktu un pl nu 1799 kv.m platīb ar kadastra apzīm jumu 6801
006 0320 Jelgavas iel 29, Ludza, Ludzas novads. Zemes lietošanas m rķis ar kodu 0601 –
individu lo dzīvojamo m ju apbūve.
2. Apstiprin t zemes gabalam Jelgavas iel 29, Ludza, Ludzas novads apgrūtin jumus:
2.1. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa ( kadastra apzīm jums 6801 006
0320 001) – 114 kv.m,
2.2. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa ( kadastra apzīm jums 6801 006
0320 002) – 11 kv.m,
2.3. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa ( kadastra apzīm jums 6801 006
0320 003) – 27 kv.m,
2.4. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa ( kadastra apzīm jums 6801 006
0320 004) – 25 kv.m,
2.5. pierobeža – 1799 kv.m,
2.6. aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkan līnija – 41 kv.m.
5. §
Par zemes plat bu un robežu noteikšanu, kā ar lietošanas ties bu dokumentu un
apgrūtinājumu apstiprināšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts
6.§
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Par zemes vien bas daļas atdal šanu no zemes gabala Latgales ielā 206, Ludza, Ludzas
novads un atdal tās zemes vien bas daļas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada
pašvald bai
V.Kušners
Lēmuma teksts
7.§
Par zemes vien bas „Piekalna iela”, Ludza, Ludzas novads sadal šanu atsevišķās zemes
vien bās, adreses piešķiršanu un zemes lietošanas m rķa maiņu
V.Kušners
Lēmuma teksts
8.§
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Izskatot SIA „LEMURI”, juridisk adrese „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads, 28.01.2013. iesniegumu, reģ. 28.01.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/261, par zemes gabala
0,27 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0815 Isnaudas pagasts, Ludzas novads
piešķiršanu nom .
Ludzas novada pašvaldīb ir iesniegti pieguļošo zemes gabalu īpašnieku A. B., personas
kods XXX, 2013.gada 24.janv ra iesniegums, . S., personas kods XXX, 2013.gada 22.janv ra
iesniegums, A. P., personas kods XXX, 2013.gada 24.janv ra iesniegums, J. T., personas kods
XXX, 2013.gada 24.janv ra iesniegums, A. B., personas kods XXX, 2013.gada 22.janv ra
iesniegums, un J. B., personas kods XXX, 2013.gada 24.janv ra iesniegums par zemesgabala
(starpgabala) ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0815 Isnaudas pagasts, Ludzas novads
piekrišanu, ka vi i nepretend nom t šo zemes gabalu (starpgabalu).
Ar Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 23.decembra l mumu (protokols Nr.33.9.§)
tika atzīts, ka zemes gabals k starpgabals 0,27 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002
0815 Isnaudas 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,
inform cijas publiskošana nav oblig ta.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 18.1.punkts, nosaka, ka zemei lauku apvidos, kura tiek
izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzīb m atbilstoši likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas lauku apvidos” 7.pantam – 0,5 % apm r no zemes kadastr l s v rtības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību zemes nomu” 3.daļas 16.1.punktu un 18.1.punktu un Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt SIA „LEMURI”, reģistr cijas numurs 42403029745, nom zemes vienību
0,27 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0815 Isnaudas pagasts, Ludzas novads
personisk s palīgsaimniecības vajadzīb m ar 2013.gada 1.martu.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar SIA „LEMURI”, reģistr cijas numurs 42403029745,
uz zemes vienību 0,27 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 002 0815 Isnaudas pagasts,
Ludzas novads uz 10 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 0,5 % no zemes gabala daļas kadastr l s v rtības.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
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5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot SIA „LEMURI”, juridisk adrese „Upenieki”, Isnauda, Isnaudas pagasts,
Ludzas novads, 28.01.2013. iesniegumu, reģ. 28.01.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/261, par zemes gabala
1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0356 ukšu pagasts, Ludzas novads piešķiršanu
nom .
Zemes vienība 1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0356 ukšu pagasts,
Ludzas novads ir ieskaitīts rezerves zemes fond .
Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīv procesa likums”
15.panta 12.daļa nosaka, ka iest de vai tiesa nedrīkst atteikties izlemt jaut jumu, pamatojoties uz
to, ka šis jaut jums nav noregul ts ar likumu vai citu r jo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piem rot tiesību normu, pamatojoties
uz to, ka šī tiesību norma neparedz piem rošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vaiu nav izdoti
citi normatīvie akti, kas tuv k regul tu attiecīg s tiesību normas piem rošanu. Tas neattiecas
tikai uz gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir
j piem ro vai cit d veid j piedal s t s piem rošan .
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.214 „Par
Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punkts paredz par rezerves zemju p rvaldību
(koncepcijas 2.2.6.apakšpunkts) – A variantu, kurš nosaka, ka p rvaldību nodrošina pašvaldības.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas 2009.gada 1.janv ra likuma „Administratīvais
procesa likums” 15.panta 12.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 19.aprīļa
noteikumi Nr.214 „Par Zemes p rvaldības likuma koncepciju” 1.daļas 1.3.punktu, Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes
nomu” 3.daļas 18.3.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Piešķirt SIA „LEMURI”, reģistr cijas numurs 42403029745, nom zemes vienību 1,7
ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0356 ukšu pagasts, Ludzas novads no 2013.gada
1.marta līdz 2015.gada 28.febru rim bez apbūves tiesīb m.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar SIA „LEMURI”, reģistr cijas numurs 42403029745,
uz zemes vienību 1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0356 ukšu pagasts, Ludzas
novads uz 2 gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala daļas kadastr l s v rtības.
4. Iznom t jam ir tiesības vienpus ji lauzt nomas līgumu, ja pamatojoties uz r jiem
normatīvajiem aktiem tiek mainīts zemesgabala statuss.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts
9.§
Par zemes nomas l guma pagarināšanu
V.Kušners

10
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
10.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošiem Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
Zemes vienība 0,1 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 006 0110 „Pamati”, Isnaudas
pagasts, Ludzas novads nav apbūv ta, un p c visiem krit rijiem atbilst k starpgabals, jo platība
ir maz ka par apbūves platību 0,5 ha, k paredz ts p c sp k esoš Ludzas rajona Isnaudas
pagasta pašvaldības teritori lpl nojuma.
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra noteikumiem Nr.996
„K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpm k
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo un piekrītošo
zemi” 13.punkts nosaka, ja rezerves zemes fond ieskaitīt zemes vienība ir valstij vai
pašvaldībai piederoš vai piekrītoš zeme un t 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 attiecīg s ministrijas
sniegto inform ciju par Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualiz kadastra inform cijas
sist mas datus. Šis nosacījums ir sp k , līdz tiek pie emts un st jas sp k likums par rezerves
zemes fonda izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 6.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstat ta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja t ir starpgabals atbilstoši š likuma 3.panta otr s daļas
4.punktam.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 9.septembra
noteikumiem Nr.996 „K rtība, k d nosaka valstij un pašvaldīb m piekrītošo lauku apvidu zemi,
kura turpm k izmantojama zemes reformas pabeigšanai, k arī valstij un pašvaldīb m piederošo
un piekrītošo zemi” 13.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 6.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
Atzīt, ka zemes vienība k starpgabals platīb 0,1 ha ar kadastra apzīm jumu 6858 006
0110 „Pamati”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
11.§
Par zemes vien bu ieskait šanu zemes rezerves fondā
V.Kušners
1.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesības
izbeigšan s. Ja min taj termi persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pie em
l mumu par attiecīg s zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu
rezerves zemes fond . Ja pašvaldība l mumu pie em līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi
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ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja l mumu pie em p c 2009.gada 30.decembra - zemi
ieskaita rezerves zemes fond .
Zemes vienība 1,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 006 0155 Isnaudas pagasts,
Ludzas novads nav apbūv ta, un p c visiem krit rijiem neatbilst k starpgabals, jo platība ir
maz ka par apbūves platību 0,5 ha, k paredz ts p c sp k esoš Ludzas rajona Isnaudas pagasta
pašvaldības teritori lpl nojuma.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļu, un
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Ieskaitīt zemes vienību 1,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6858 006 0155 Isnaudas
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes l mumu ir tiesības viena m neša laik no t sp k st šan s dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīd t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam .
2.
Ar Ludzas rajona pagasta padomes 2009.gada 27.febru ra l mumu (protokols Nr.2.5.§)
tika atzīts, ka zemes gabals k starpgabals 1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0356
ukšu pagasts, Ludzas rajons ir piekrītošs ukšu pagasta pašvaldībai.
Zemes vienība 1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0356 ukšu pagasts,
Ludzas novads nav apbūv ta, un p c visiem krit rijiem neatbilst k starpgabals, jo platība ir
maz ka par apbūves platību 0,5 ha, k paredz ts p c sp k esoš Ludzas rajona Isnaudas pagasta
pašvaldības teritori lpl nojuma un robežojas ar pagasta ceļu.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas likums” grozījumu 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības personai j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesības
izbeigšan s. Ja min taj termi persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pie em
l mumu par attiecīg s zemes izmantošanu zemes reformas pabeigšanai vai par ieskaitīšanu
rezerves zemes fond . Ja pašvaldība l mumu pie em līdz 2009.gada 30.decembrim, tad zemi
ieskaita zemes reformas pabeigšanai, bet, ja l mumu pie em p c 2009.gada 30.decembra, - zemi
ieskaita rezerves zemes fond .
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma
privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļu, un
Ludzas novada teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des
atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Ieskaitīt zemes vienību 1,7 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6880 001 0356 (īpašuma
kadastra numurs 6880 001 0021) ukšu pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
2. Saska ar Administratīv procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta otro
daļu šo domes l mumu ir tiesības viena m neša laik no t sp k st šan s dienas (pazi ošanas
dienas) apstrīd t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam .
12.§
Par Ludzas novada domes 2012.gada 24.maija s des l muma (protokols Nr.14.7.§) „Par
zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un zemes gabalu atz šanu par piekr tošiem Ludzas
novada pašvald bai” 16.punkta atcelšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts
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13.§
Par ciema statusa izsl gšanu no valsts adrešu reģistra Ludzas novadā
V.Kušners
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 11 panta pirmo daļu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Izsl
2. Izsl
3. Izsl
4. Izsl
5. Izsl
6. Izsl

gt un likvid
gt un likvid
gt un likvid
gt un likvid
gt un likvid
gt un likvid

t ciemu Atgor i, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 100149932).
t ciemu Epļi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 100149924).
t ciemu Oči, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 100198960).
t ciemu Suhari, Isnaudas pagasts, Ludzas novads (kods 100150051).
t ciemu Banavole, Pure u pagasts, Ludzas novads (kods 100155880).
t ciemu Silinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads (kods 100198454).

14. §
Par ciemu teritoriju robežu apstiprināšanu Ludzas novada Istras pagastā
A.Trizna
Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
11.panta pirm daļa nosaka, ka ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz
viet j s pašvaldības teritorijas pl nojumu, kur ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema
izveides nepieciešamība. L mumu par ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība
piecu darbdienu laik p c t parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienestam.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta 4.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jaut jumu, kas ir attiecīg s pašvaldības p rzi , turkl t tikai dome var:
lemt par attiecīg s administratīv s teritorijas likvid šanu, t s robežu grozīšanu vai nosaukuma
mai u.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” 9.pantu un 11.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
4.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Apstiprin t Ludzas novada Istras pagast sekojošu ciemu: Anapole, Beļejova, Borovije,
Buiļova, Cegeļņa, Cucuri, Čerņavski, Degliši, Dubiņina, Fiļki, Frački, Gajova, Garanu
Šķaune, Greidāni, Hodorova, Ilza, Istra, vuļi, Jonički, Kiseļi, Kitki, Klagiši, Konecpole,
Kupriši, Lazari, Leitinova, Lobiri, Lomi, Luņi, Maļinovka, Maslova, Meļņiki, Miškiņova,
Osinovka, Padari, Papsuiki, Pavlova, Pčolki, Peličova, Perdeļi, Piktjuļi, Poļačonki,
Pricimova, Pugači, Punišče, Pupiški, Rakova, Razuvaji, Ribački, Riuseņi, Rudņa, Rukši,
Soboļina, Soboļinas Šķaune, Sokorņica, Solodi, Spugova, Šakuri, Ševci, Šilki, Šņitņiki,
Troniški, Ustje, Vecslabada, Volkarezi, Volotovka, Vonogi, Zagorski, Zubrova un
Žigailova, teritoriju robežas saska ar karti pielikum (SZ dgn form t ).
15. §
Par zemes vien bu kop jās robežas pārkārtošanu un zemes ier c bas projekta izstrādes
nepieciešam bu
A.Trizna
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Izskatot N. R., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2013.gada 5.febru ra iesniegumu, reģ.
Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 5.febru rī ar Nr.3.1.1.11.2/247, par zemes vienību ar
kadastra apzīm jumiem 6892 006 0128, 6892 006 0138 kop j s robežas p rk rtošanu, tika
konstat ts, ka ar Ludzas novada domes 24.05.2012. s des l mumu (protokols Nr.14., 21.§) tika
apstiprin ts zemes ierīcības projekts N. R. nekustamam īpašumam (adrese), un k rezult t
Nekustam īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tas divas zemes vienības: 42,41
ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 006 0128 un 10,14 ha platīb ar kadastra apzīm jumu
6892 006 0138.
Sakar ar to, ka N. R. sav iesniegum nepiekrīt zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem
6892 006 0128, 6892 006 0138 robež m, ir nepieciešamība izstr d t jaunu zemes ierīcības
projektu par zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem 6892 006 0128, 6892 006 0138 kop j s
robežas p rk rtošanu, saska ar iesnieguma grafisko pielikumu.
Saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 13.punktu, Zemes ierīcības
likuma 8.panta pirm s daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstr des noteikumi” 9.2.punktu un 2009.gada 17.septembra Ludzas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par Ludzas novada teritorijas pl nojumu”
9.punktu „Rund nu pagasta teritorijas pl nojums, kas apstiprin ts ar Rund nu pagasta padomes
2009.gada 17.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Rund nu pagasta teritorijas pl nojuma
2009.-2021.gadam grafisk daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes
vienību ar kadastra apzīm jumiem 6892 006 0128, 6892 006 0138 kop jo robežu var p rk rtot,
izstr d jot zemes ierīcības projektu.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

Uzs kt zemes ierīcības projekta izstr di, zemes vienību ar kadastra apzīm jumiem 6892
006 0128, 6892 006 0138, Rund nu pagasts, Ludzas novads kop j s robežas p rk rtošanai.
16. §
Par adrešu piešķiršanu vai maiņu zemes vien bām un kām
A.Trizna

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sist mas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6846 010 0016 un ar to funkcion li saistīt m
k m piešķirt adresi „Jermaki”, Opuļi, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6846 010 0021 un ar to funkcion li saistīt m
k m apstiprin t adresi „Grodi”, Opuļi, Briģu pagasts, Ludzas novads.
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 004 0101 un ar to funkcion li saistīt m
k m piešķirt adresi „Rund ni”, Pakalni, Rund nu pagasts, Ludzas novads.
4. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0126 un ar to funkcion li saistīt m
k m apstiprin t adresi „Rund ni”, Rund ni, Rund nu pagasts, Ludzas novads.
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 008 0004 un ar to funkcion li saistīt m
k m piešķirt adresi „Vecumnieki”, Volkarezi, Istras pagasts, Ludzas novads.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0019 un ar to funkcion li saistīt m
k m apstiprin t adresi „Vecumnieki”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
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7. Mainīt zemes vienībai 6,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 008 0122 un ar to
funkcion li saistīt m k m adresi no „Rudniki”, Čer avski, Istras pagasts, Ludzas novads uz
„Rudniki”, Volkarezi, Istras pagasts, Ludzas novads.
8. Mainīt zemes vienībai 136,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 006 0126 un ar to
funkcion li saistīt m k m adresi no „Ozero Andreja”, Osinovka, Istras pagasts, Ludzas
novads uz „Ozero Andreja”, Garanu Šķaune, Istras pagasts, Ludzas novads.
9. Mainīt zemes vienībai 0,31 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 001 0195 un ar to
funkcion li saistīt m k m adresi no „Griezes”, Volkarezi, Istras pagasts, Ludzas novads uz
„Griezes”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads.
10. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6860 008 0071 un ar to funkcion li saistīt m
k m piešķirt adresi „Rudniki”, Čer avski, Istras pagasts, Ludzas novads.
17. §
Par uzm r tās plat bas, zemes lietošanas m rķa un apgrūtinājumu apstiprināšanu
A.Trizna
Lēmuma teksts
18. §
Par zemes lietošanas m rķa noteikšanu zemes vien bām
A.Trizna
1.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013.gada 25.janv ra v stuli
Nr.10-03/207580-1/1, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 25.janv rī ar Nr.3.1.1.7.1/82,
par zemes lietošanas m rķi zemes vienīb m ar kadastra apzīm jumiem 6846 002 0011 un 6846
002 0014, tika konstat ts, ka pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra
l mumu “Par zemes vienības ar adresi “Jumti i”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads sadalīšanu
atsevišķ s zemes vienīb s (protokols Nr.32., 20.§) ir sadalīta zemes vienība 5,5 ha kopplatīb ar
kadastra apzīm jumu 6846 002 0085 un sadales rezult t ir izveidotas divas zemes vienības,
kur m ir piešķirti jauni kadastra apzīm jumi 6846 002 0011 – 5,0 ha platīb un 6846 002 0014 –
0,5 ha platīb . Nekustam īpašuma lietošanas m rķi jaunizveidot m zemes vienīb m netika
noteikti.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas
m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas
noteikumi” 20.2 punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Noteikt zemes vienībai 0,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 002 0014
„Jumtiņi”, Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas m rķi ar kodu 0101 zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība.
2. Noteikt zemes vienībai 5,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 002 0011, Briģu
pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas m rķi ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība.

2.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas R zeknes biroja, 2013.gada 13.febru ra v stuli
Nr.2-04.1-L/912, reģ. Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 13.febru rī ar Nr.3.1.1.7.1/139 par
inform cijas sniegšanu, tika konstat ts, ka zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6886 007
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0003 26.04.1994. robežu pl n (robežas ier dītas 07.04.1993.) att lotas zemes platības ar nor di
“Citi zemes lietojumi” – 1.Austrumu elektriskie tīkli 0,4 kV EPL-0,05 ha, 2.Austrumu elektriskie
tīkli 0,4 kV EPL-0,06 ha, 3.Austrumu elektriskie tīkli 0,4 kV EPL-0,04 ha, 4.Austrumu
elektriskie tīkli 0,4 kV EPL-0,04 ha. Zemes vienībai ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0003 tika
veikta robežu kadastr l uzm rīšana. Saska
ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta
noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastr l s uzm rīšanas noteikumi” 295.punktu, iepriekš min t m
platīb m “Citi zemes lietojumi” tika piešķirti kadastra apzīm jumi: zemes vienība ar kadastra
apzīm jumu 6886 007 0067-0,04 ha platīb , zemes vienība ar kadastra apzīm jumu 6886 007
0100-0,11 ha platīb , zemes vienība ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0111-0,04 ha platīb .
VZD Latgales reģion l nodaļa lūdz zemes vienīb m ar kadastra apzīm jumiem 6886 007 0067,
6886 007 0100, 6886 007 0111 noteikt zemes lietošanas m rķi.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas m rķu klasifik cija un nekust m īpašuma
lietošanas m rķu noteikšanas un mai as k rtība”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu
aktualiz cijas noteikumi” 20.2 punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis
(J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Noteikt zemes vienībai 0,04 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0067, Pildas
pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas m rķi ar kodu 1201 - ar maģistr laj m
elektrop rvades un sakaru līnij m un maģistr lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
g zes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens emšanas un notekūde u attīrīšanas būvju
apbūve.
2. Noteikt zemes vienībai 0,11 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0100, Pildas
pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas m rķi ar kodu 1201 - ar maģistr laj m
elektrop rvades un sakaru līnij m un maģistr lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
g zes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens emšanas un notekūde u attīrīšanas būvju
apbūve.
3. Noteikt zemes vienībai 0,04 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 007 0111, Pildas
pagasts, Ludzas novads zemes izmantošanas m rķi ar kodu 1201 - ar maģistr laj m
elektrop rvades un sakaru līnij m un maģistr lajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu,
g zes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens emšanas un notekūde u attīrīšanas būvju
apbūve.
19. §
Par zemes nomas l gumu pagarināšanu
A.Trizna
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
20. §
Par zemes vien bu nodošanu rezerves zemes fondā
A.Trizna
1.
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Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 24. maija l mumu (protokols Nr.14., 15.§,
3.p.) S. B., personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 4,3 ha platīb
ar kadastra apzīm jumu 6860 005 0014, Istras pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka S. B. viena
gada laik no 2012.gada 1.janv ra ir j izmanto nomas pirmtiesības.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka S. B. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra nav izmantojusi nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 4,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 005 0014, Istras
pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Nodot zemes vienību 4,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 005 0014, Istras
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
2.
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 24. maija l mumu (protokols Nr.14., 15.§,
4.p.) M. G., personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,8 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 002 0160, Pildas pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka M.
G. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra ir j izmanto nomas pirmtiesības.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka M. G. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra nav izmantojis nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 002 0160, Pildas
pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, L.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Nodot zemes vienību 0,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6886 002 0160, Pildas
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
3.
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
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Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 24. maija l mumu (protokols Nr.14., 15.§,
6.p.) Dz. Dz., personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 2,0 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 007 0081, Nirzas pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka
Dz. Dz.i viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra ir j izmanto nomas pirmtiesības.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka Dz. Dz. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra nav izmantojusi nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 2,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 007 0081, Nirzas
pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Nodot zemes vienību 2,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 007 0081, Nirzas
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .

4.
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 24. maija l mumu (protokols Nr.14., 15.§,
8.p.) I. T., personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 4,8 ha platīb
ar kadastra apzīm jumu 6846 005 0097, Briģu pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka I. T. viena
gada laik no 2012.gada 1.janv ra ir j izmanto nomas pirmtiesības.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka I. T. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra nav izmantojis nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 4,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 005 0097, Briģu
pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Nodot zemes vienību 4,8 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 005 0097, Briģu
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
5.
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 24. maija l mumu (protokols Nr.14., 15.§,
9.p.) L. J. (05.10.2008. miris), personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes
vienību 7,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 008 0007, Briģu pagasts, Ludzas novads un
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noteikts, ka L. J. mantiniekiem viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra ir j izmanto nomas
pirmtiesības.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka L. J. mantinieki viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra nav izmantojuši
nomas pirmtiesības uz zemes vienību 7,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 008 0007,
Briģu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums”
25.panta 21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

Nodot zemes vienību 7,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 008 0007, Briģu
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
6.
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 24. maija l mumu (protokols Nr.14., 15.§,
6.p.) J. N., personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,092 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 001 0150, Briģu pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka J.
N. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra ir j izmanto nomas pirmtiesības.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka J. N. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra nav izmantojusi nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 0,092 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 001 0150, Briģu
pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Nodot zemes vienību 0,092 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 001 0150, Briģu
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
7.
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 24. maija l mumu (protokols Nr.14., 15.§,
12.p.) A. P., personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 0,86 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 003 0109, Istras pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka A.
P. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra ir j izmanto nomas pirmtiesības.
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Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka A. P. viena gada laik no 2012.gada 1.janv ra nav izmantojis nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 0,86 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 003 0109, Istras
pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Nodot zemes vienību 0,86 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6860 003 0109, Istras
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .

8.
Izv rt jot Ludzas novada pašvaldībai lietošan esoš s un piekrītoš s zemes vienības, uz
kur m nebija nosl gti nomas līgumi likum noteikt termi , tika konstat ts, ka atsevišķi
zemesgabali ir nododami rezerves zemes fond .
Ar Ludzas novada domes s des 2012.gada 27. septembra l mumu (protokols Nr.25.,
14.§, 1.p.) M. I., personas kods XXX, tika izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes vienību 1,2 ha
platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0332, Rund nu pagasts, Ludzas novads un noteikts, ka
M. I. viena gada laik līdz 2013.gada 1.janv rim ir j izmanto nomas pirmtiesības.
Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatiz cijas un
privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta 21.daļa nosaka, ka zemes
nomas pirmtiesības j izlieto viena gada laik no zemes past vīg s lietošanas tiesību izbeigšan s,
ja neizmanto, tad pašvaldība pie em l mumu par attiecīg s zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fond .
Sakar ar to, ka M. I. viena gada laik līdz 2013.gada 1.janv rim nav izmantojusi nomas
pirmtiesības uz zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0332, Rund nu
pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatiz cijas un privatiz cijas sertifik tu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.panta
21.daļu, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

Nodot zemes vienību 1,2 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6892 005 0332, Rund nu
pagasts, Ludzas novads rezerves zemes fond .
21. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma piešķiršanu
A.Trizna
Lēmuma teksts
22. §
Par zemes nomas ties bu piešķiršanu un nomas l gumu nosl gšanu
A.Trizna, J.Kušča, K.Nikolajeva, E.Mekšs, A.Gendele
1.
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Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/277, par
zemes nomas līguma nosl gšanu, tika konstat ts, ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes
s des 2009.gada 30.janv ra l mumu (protokols Nr.1.,4.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības L. B.M., personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0230, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 30.janv rī uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0230 nosl gts
zemes nomas līgums Nr.7/09 starp Nirzas pagasta padomi un L. B.-M..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.febru ra l mumu (protokols Nr.2.,14.§,5.p.) nol ma
atzīt, ka zemes vienība 0,6 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0230, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 26.augusta l mumu (protokols Nr.24., 22. §) L.B.-M.
izbeigtas nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0230. Uz zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0230, Nirzas pagasts, Ludzas novads ku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Lauzt Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 2009.gada 30.janv ra zemes nomas
līgumu Nr.7/09.
2. Piešķirt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 0,6 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0230, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 0,6 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0230, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/277, par
zemes nomas līguma nosl gšanu, tika konstat ts, ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes
s des 2009.gada 30.janv ra l mumu (protokols Nr.1.,4.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības L. B.M., personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0213, Nirzas
pagasts, Ludzas novads.
2009.gada 30.janv rī uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0213 nosl gts
zemes nomas līgums Nr.7/09 starp Nirzas pagasta padomi un Li. B.-M..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.febru ra l mumu (protokols Nr.2.,14.§,5.p.) nol ma
atzīt, ka zemes vienība 1,14 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0213, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 26.augusta l mumu (protokols Nr.24., 22. §) L. B.M. izbeigtas nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0213. Uz zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0213, Nirzas pagasts, Ludzas novads ku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
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J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Lauzt Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 2009.gada 30.janv ra zemes nomas
līgumu Nr.7/09.
2. Piešķirt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 1,14 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0213, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 1,14 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0213, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
3.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/277, par
zemes nomas līguma nosl gšanu, tika konstat ts, ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes
s des 2009.gada 30.janv ra l mumu (protokols Nr.1.,4.&) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. T.,
personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0227, Nirzas pagasts,
Ludzas novads.
2009.gada 30.janv rī uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0227 nosl gts
zemes nomas līgums Nr.1/09 starp Nirzas pagasta padomi un J. T..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.febru ra l mumu (protokols Nr.2.,14.§,7.p.) nol ma
atzīt, ka zemes vienība 0,3 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0227, Nirzas pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar Ludzas novada domes 2010.gada 22.jūnija l mumu (protokols Nr.13., 4. §) J. T.
izbeigtas nomas tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0227. Uz zemes
vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0227, Nirzas pagasts, Ludzas novads ku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Lauzt Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 2009.gada 30.janv ra zemes nomas
līgumu Nr.1/09.
2. Piešķirt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 0,3 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0227, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 0,3 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0227, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
4.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/277, par
zemes nomas līguma nosl gšanu, tika konstat ts, ka ar Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes
s des 2007.gada 29.marta l mumu (protokols Nr.3.,5.&1) tika izbeigtas lietošanas tiesības J. S.,
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personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0218, Nirzas pagasts,
Ludzas novads.
2007.gada 27.aprīlī uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0218 nosl gts
zemes nomas līgums Nr.11 starp Nirzas pagasta padomi un V. S..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 24.febru ra l mumu (protokols Nr.2.,14.§,24.p.)
nol ma atzīt, ka zemes vienība 0,72 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0218, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
V. S. ar savu iesniegumu atsak s no nomas tiesīb m uz zemes vienību ar kadastra
apzīm jumu 6878 005 0218. Uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6878 005 0218, Nirzas
pagasts, Ludzas novads ku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Lauzt Ludzas rajona Nirzas pagasta padomes 2007.gada 27.aprīļa zemes nomas līgumu
Nr.11.
2. Piešķirt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 0,72 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0218, Nirzas pagasts, Ludzas novads.
3. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 0,72 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6878 005 0218, Nirzas pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
4. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes nov., Zaļesjes
pag., Sviļova, „Vinca”, 12.02.2013. iesniegumu, reģ. 12.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/278, par
zemes nomas līguma nosl gšanu, tika konstat ts, ka ar Ludzas rajona Briģu pagasta padomes
s des 2007.gada 31.jūlija l mumu (protokols Nr.9.,8.§) tika izbeigtas lietošanas tiesības V. Š.,
personas kods XXX, uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6846 010 0062, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2007.gada 27.august uz zemes vienību ar kadastra apzīm jumu 6846 010 0062 nosl gts
zemes nomas līgums Nr.9 starp Briģu pagasta padomi un V. Š..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa l mumu (protokols Nr.7.,20.§,14.p.) nol ma
atzīt, ka zemes vienība 0,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 010 0062, Briģu pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
Ar 2012.gada 17.septembra vienošan s starp Ludzas novada pašvaldību un V. Š., izbeigts
pirms termi a notec juma 2007.gada 27.augusta zemes nomas līgums Nr.9 uz zemes vienību ar
kadastra apzīm jumu 6846 010 0062. Uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6846 010
0062, Briģu pagasts, Ludzas novads ku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:

23
1. Piešķirt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 0,5 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6846 010 0062, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 0,5 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6846 010 0062, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļeva.
6.
Izskatot Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, juridisk adrese Zilupes novads, Zaļesjes
pagasts, Sviļova, „Vinca”, 11.02.2013. iesniegumu, reģ. 11.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/266, par
zemes nomas līguma nosl gšanu, tika konstat ts, ka ar Ludzas novada domes s des 2011.gada
28.jūlija l mumu (protokols Nr.14.,10.§,2.p.) tika izbeigtas lietošanas tiesības I. D., personas
kods XXX, uz zemes vienību 5,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 002 0085 „Kumeli i”,
Reiki, Briģu pagasts, Ludzas novads un atzīts, ka zemes vienība ir piekrītoša Ludzas novada
pašvaldībai.
2011.gada 3.oktobrī uz zemes vienību 5,5 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 002
0085 nosl gts zemes nomas līgums Nr.161 starp Ludzas novada pašvaldību un I. D..
I. D. ar savu iesniegumu atsak s no nomas tiesīb m uz zemes vienības ar kadastra
apzīm jumu 6846 002 0085 daļu 5,0 ha platīb . Ar Ludzas novada domes 2012.gada
20.decembra l mumu (protokols Nr.32., 20. §) zemes vienība 5,5 ha platīb ar kadastra
apzīm jumu 6846 002 0085 sadalīta atsevišķ s zemes vienīb s, un k rezult t Nekustam
īpašuma valsts kadastra inform cijas sist m reģistr tas divas zemes vienības: 0,5 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6846 002 0014 un 5,0 ha platīb ar kadastra apzīm jumu 6846 002 0011.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīm jumu 6846 002 0011, Briģu pagasts, Ludzas novads
ku nav.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”, 21.panta 14.punktu,
Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 3.daļas 18.3.punktu, un Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Piešķirt Vinca Agro SIA, reģ. Nr.42403029603, nom zemes vienību 5,0 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6846 002 0011, Briģu pagasts, Ludzas novads.
2. Nosl gt zemes nomas līgumu ar Vinca Agro SIA uz zemes vienību 5,0 ha platīb ar
kadastra apzīm jumu 6846 002 0011, Briģu pagasts, Ludzas novads ar 2013.gada 1.martu uz
desmit gadiem.
3. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s v rtības.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt zemes nomas līgumu.
5. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
7.
Lēmuma teksts
23. §
Par ciema statusu izsl gšanu no Valsts adrešu reģistra
A.Trizna
Sakar ar to, ka Ludzas novada Pildas pagasta Valsts adrešu reģistr reģistr ti ciemi, kuros
nav reģistr ta neviena ka un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m”
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21.pantu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adres cijas sist mas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Lūgt Valsts zemes dienesta Latgales reģion lo nodaļu no Valsts adrešu reģistra dz st
sekojošus ciemus:
Nr.p.k.
Kods
Ciems
Pagasts
Novads
1.
100208412
Antonopole
Pildas
Ludzas
2.
100208420
Antonovka
Pildas
Ludzas
3.
100208437
Auneja
Pildas
Ludzas
4.
100155526
Greide i
Pildas
Ludzas
5.
100208478
Kuharenki
Pildas
Ludzas
6.
100208486
Meir ni
Pildas
Ludzas
7.
100208494
Mingovka
Pildas
Ludzas
8.
100208500
Mīzai i
Pildas
Ludzas
9.
100155575
Novini
Pildas
Ludzas
10.
100208525
Poguļanka
Pildas
Ludzas
11.
100208533
Pustoška
Pildas
Ludzas
12.
100208558
Rocova
Pildas
Ludzas
13.
100208566
Saļ iki
Pildas
Ludzas
14.
100208613
Tolkuha
Pildas
Ludzas
15.
100208621
Zahari
Pildas
Ludzas
16.
100208638
Zastenki
Pildas
Ludzas
2. Šo l mumu var p rsūdz t Administratīv s rajona tiesas R zeknes tiesu nam (R zekne,
Atbrīvošanas aleja 88, LV - 4601) viena m neša laik no t sp k st šan s dienas.
24.§
Par groz jumu Ludzas novada domes 24.01.2013. s des l mumā „Par v l šanu iecirkņu
skaitu un to atrašanās vietu Ludzas novadā” (protokols Nr.2, 79.§)
I.Kamzole

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 25.punktu un
Republikas pils tu un novadu v l šanu komisiju un v l šanu iecirk u komisiju likuma 1.panta
trešo daļu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

Izdarīt Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra s des l muma „Par v l šanu iecirk u
skaitu un to atrašan s vietu Ludzas novad ” (protokols Nr.2, 79.§) 1.pielikum grozījumu un
mainīt v l šanu iecirk a Nr.638 adresi no „„Avīze”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads,
LV- 5716” uz „„Dzelmes”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV- 5716”.
25.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedziņu bezstr da
kārt bā no V. B. (par pašumu (adrese), kadastra numurs 6801 900 2235)
T.Binovska
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Lēmuma teksts
26.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedziņu bezstr da
kārt bā no A. K. (par pašumu (adrese), kadastra numurs 6801 006 0328)
T.Binovska
Lēmuma teksts
27.§
Par pašvald bas l dzfinans juma piešķiršanu daudzdz vokļu mājai Latgales ielā 242A,
Ludzā, Ludzas novads
A.Poik ne

Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 14.febru rī sa ma sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk
adrese – Krišj a Barona iela 49, Ludza, pieteikumu (pašvaldīb reģ. ar Nr.3-8.1/1031) ar
lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinans jumu dzīvojam s m jas Ludz , Latgales iel 242A
dzīvojam s m jas renov cijas darbu veikšanai un tehnisk projekta izstr dei.
2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošiem noteikumu Nr.19 ”Par Ludzas
novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo
m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un
dzīvojamo m ju renov cijai”” 17. punkts nosaka, ka pašvaldība piešķir līdzfinans jumu m jas
renov cijai, ja m jas vai t s daļas tehniskais st voklis normatīvajos aktos noteikt k rtīb atzīts
par bīstamu cilv ku dzīvībai vai veselībai vai ja ir j likvid terora akta, av rijas, stihiskas
nelaimes vai citas katastrofas sekas un saska ar 17.2. apakšpunktu tehnisk projekta izstr dei –
50% bet ne vair k k Ls 1000 un 17.3. apakšpunktu tiek piešķirts dzīvojam s m jas renov cijas
darbiem – 50% bet ne vair k k Ls 4 000,00.
Ludzas novada pašvaldības izveidot komisija par pašvaldības līdzfinans juma
piešķiršanu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, un konstat ja, ka
pieteikum sniegt inform cija ir pamatota un pieteikums ir atbalst ms. Pieteikumam pievienoti
Ludzas novada pašvaldības 2011.gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.19 18.punt
noteiktie dokumenti.
2013.gada 20.febru ra komisijas s d komisija izskatot darbu t mes pilastru
nostiprin šanai dzīvojamai m jai Latgales iel 242a, Ludz , kas ir par kop jo summu
Ls 10690,01 un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo noteikumu
Nr. 19 17.3. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu, tas ir līdz Ls 4000,00 apm r .
Tehnisk projekta izstr dei p c 2012.gada 12.oktobra līguma Nr.118-1-P/12 kop j
summa Ls 600,00 apm r un saska ar 2011.gada 25.augusta Ludzas novada domes saistošo
noteikumu Nr. 19 17.2. punktu komisija iesaka piešķirt līdzfinans jumu 50 % apm r , tas ir līdz
Ls 300,00 apm r .
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un pieteikumam pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2011.gada 25.augusta Ludzas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma
apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai” 17.2 un
17.3. apakšpunktiem un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:
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1. Piešķirt dzīvojam s m jas Latgales iel 242A, Ludz av rijas situ cijas nov ršanai
pilastru nostiprin šanai, Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu no darbu t mes, tas ir
Ls 4000,00 (četri tūkstoši latu un 00 santīmi).
2. Piešķirt dzīvojam s m jas Latgales iel 242A, Ludz tehnisk projekta izstr dei
Ludzas novada pašvaldības līdzfinans jumu 50 % apm r , tas ir Ls 300,00 (trīs simti latu un 00
santīmi).
3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par līdzfinans juma sa emšanu.
4. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nosūtīt SIA “ LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” domes l mumu.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
28. §
Par dz vojamo māju pārvald šanas ties bu nodošanu dz vokļu pašnieku
pilnvarotajai personai
A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība 2013.gada 18.febru rī sa ma SIA „LUDZAS
APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu (pašvaldīb reģ. Nr. 3.1.1.8.1/109) par dzīvojam s m jas
p rvaldīšanas tiesību nodošanu.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo m ju privatiz ciju”,
51.panta piekt s daļas 2.punktu, kas nosaka, ka iesniegts dzīvojam s m jas dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces protokols par dzīvojam s m jas kopīpašum esoš s daļas p rvaldīšanas un
apsaimniekošanas pien kumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar
dzīvokļu īpašnieku savstarp ju līgumu pilnvarotai personai, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības
statūti un apliecība par reģistr ciju Uz mumu reģistr vai dzīvokļu īpašnieku savstarp js līgums
Saska
ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” iesniegumu un tam pievienoto
2013.gada 10. janv ra dzīvojam s m jas Skolas iel 25, Ludz , Ludzas novads dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces protokols Nr.1 un 2013.gada 28.janv ra dzīvojam s m jas p rvaldīšanas
līgums Nr.2/2013, SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” statūtu kopija, LR Uz mumu
reģistra komersanta reģistr cijas apliecības kopija un Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamo m ju Skolas iel 25, Ludz , Ludzas novads p rvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS”, reģ.
Nr.42403015020 ar „Aktu par nekustam īpašuma nodošanu un p r emšanu dzīvokļu īpašnieku
p rvaldīšan un apsaimniekošan ” k arī m jai piesaistīto zemes gabalu.
2. Apstiprin t komisiju par nekustam īpašuma nodošanu īpašnieka p rvaldīšan un
apsaimniekošan 3 cilv ku sast v :
komisijas priekšs d t js – S.Jakovļevs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi - A.Tretjakova, gr matvede;
A.Poik ne, nekustam īpašuma ekonomiste.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
29.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
A.Poik ne

Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2013.gada 20.febru ra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, v stuli Nr. 1-9/69 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un
apkures maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 20.02.2013. Nr.3.1.1.8.1/113) ar lūgumu segt no

27
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2013.gada janv ra m nesī apr ķin to summu
Ls 134,94 par neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un Ls 373,70 par apkuri.
Izv rt jot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un v stul m pievienotos
dokumentus, k arī ar lietu saistītos apst kļus, pamatojoties uz 2006. gada 12. decembra
MK noteikumu Nr.999 „K rtība, k d dzīvojam s telpas īrnieks un izīr t js nor ķin s ar
pakalpojumu sniedz ju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu”
25.punktu un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Nor ķinos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas un apkures apmaksu 2013.gada janv ra m nesī par summu Ls 508,64 (pieci simti asto i
latu 64 santīmi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīr to dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures par 2013.gada janv ra m nesi pilnīgu apmaksu Ls 508,64 (pieci simti
asto i latu 64 santīmi) apm r no Ludzas novada pašvaldības budžeta dzīvokļu saimniecības
uztur šanai paredz tiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik p c domes s des protokola
parakstīšanas rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes l mumu.
4. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
30.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarb bai zvejniec bā
Zeiļu ezerā izsniegšanu SIA „Lat Saprox”
A.Strazds

Ludzas novada dome ir izskatījusi SIA „Lat Saprox”, reģ.Nr. 42403025160, juridisk
adrese: "Ar ji 1", Eipļi, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, 2013.gada 31.janv ra iesniegumu
(reģistr ts 31.01.2013. ar Nr. 3.1.1.7.1/110) par speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai
zvejniecīb Zeiļu ezer izsniegšanu. Iesniegumam ir pievienota Uz muma reģistra izsniegt s
reģistr cijas apliecības kopija.
Saska ar Civillikuma 2. pielikumu Zeiļu ezers ir ezers, kur zvejas tiesības pieder
valstij.
Zvejniecības likuma 7.panta otr daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederoš s zvejas tiesības zvejniecību regul jošos normatīvajos aktos noteiktaj k rtīb var nodot
(iznom t) t d m person m, kuras veic pašpat ri a zveju vai kuras sa mušas speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūde os. Ministru kabinets izdod noteikumus par k rtību,
k d izsniedzamas speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb , k arī par speci l s
atļaujas (licences) izsniegšanu maks jam s valsts nodevas apm ru un maks šanas k rtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb
(turpm k – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstr di uz zvejas kuģa vai
mazizm ra kuģošanas līdzekļa, k arī nozvejoto zivju pied v jumu t l kai tirdzniecībai vai
apstr dei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorij atrodas attiecīg ūdenstilpe (turpm k –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecīb šo noteikumu 1.1.4.apakšpunkt min tajos ūde os
(iekš jos ūde os).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) sa emšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrij vai attiecīgaj pašvaldīb rakstisku iesniegumu saska ar šo
noteikumu 1.pielikumu un taj min tos dokumentus.
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Savuk rt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīg
pašvaldība m neša laik p c visu šo noteikumu 1.pielikum min to dokumentu sa emšanas
pie em l mumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), nor dot
taj konkr tos ūde us, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecīb atbilstoši šo
noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas (licences)
izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, iz emot šo
noteikumu 10. un 11.punkt min tos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecīb iekš jos ūde os ir noteikts valsts nodevas apm rs Ls 10,00. Saska
ar iepriekš min to noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) sa m js valsts nodevu
samaks pirms atļaujas (licences) sa emšanas. Noteikumu 23.punkt noteikts, ka valsts nodevu
par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb iekš jos ūde os ieskaita attiecīg s pašvaldības
budžet .
emot v r iepriekšmin to un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta
pirm s daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro,
08.09.2009. Ministru Kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu,
pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan
nepiedal s domes deput ts J.Lukašenoks, atklāti balsojot: par”– 12 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Izsniegt SIA „Lat Saprox”, reģ.Nr. 42403025160, juridisk adrese: "Ar ji 1", Eipļi,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, speci lo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb Zeiļu
ezer .
2. Noteikt šī l muma 1.punkt min t s speci l s atļaujas (licences) derīguma termi u no
2013.gada 28.febru ra līdz 2018.gada 27.febru rim.
3. Noteikt SIA „Lat Saprox”, reģ.Nr. 42403025160, juridisk adrese: "Ar ji 1", Eipļi,
Isnaudas pagasts, Ludzas novads, samaks t valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai
zvejniecīb Zeiļu ezer Ls 10,00 (desmit lati) apm r Ludzas novada pašvaldības budžet pirms
šīs atļaujas (licences) sa emšanas.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. L mumu var p rsūdz t viena m neša laik no t sp k st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas R zeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
31.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarb bai zvejniec bā
Pildas ezerā izsniegšanu z/s „Silovi”
A.Strazds

Ludzas novada dome ir izskatījusi z/s „Silovi”, reģ.Nr. 46801004217, juridisk adrese:
Latgales iela 181A, Ludza, Ludzas novads, 2013.gada 12.febru ra iesniegumu (reģistr ts
15.02.2013. ar Nr. 3.1.1.7.1/156) par speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb
Pildas ezer izsniegšanu. Iesniegumam ir pievienota Uz muma reģistra izsniegt s reģistr cijas
apliecības kopija.
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
Saska ar Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūde i
zvejas tiesību jom tiek iedalīti publiskajos ūde os (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
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īpašum un kuros zvejas tiesības pieder valstij, iz emot š panta ceturtaj daļ noteikt s zvejas
tiesības publiskaj s up s.
Zvejniecības likuma 7.panta otr daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederoš s zvejas tiesības zvejniecību regul jošos normatīvajos aktos noteiktaj k rtīb var nodot
(iznom t) t d m person m, kuras veic pašpat ri a zveju vai kuras sa mušas speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūde os. Ministru kabinets izdod noteikumus par k rtību,
k d izsniedzamas speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb , k arī par speci l s
atļaujas (licences) izsniegšanu maks jam s valsts nodevas apm ru un maks šanas k rtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb
(turpm k – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstr di uz zvejas kuģa vai
mazizm ra kuģošanas līdzekļa, k arī nozvejoto zivju pied v jumu t l kai tirdzniecībai vai
apstr dei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorij atrodas attiecīg ūdenstilpe (turpm k –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecīb šo noteikumu 1.1.4.apakšpunkt min tajos ūde os
(iekš jos ūde os).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) sa emšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrij vai attiecīgaj pašvaldīb rakstisku iesniegumu saska ar šo
noteikumu 1.pielikumu un taj min tos dokumentus.
Savuk rt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīg
pašvaldība m neša laik p c visu šo noteikumu 1.pielikum min to dokumentu sa emšanas
pie em l mumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), nor dot
taj konkr tos ūde us, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecīb atbilstoši šo
noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, iz emot
šo noteikumu 10. un 11.punkt min tos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecīb iekš jos ūde os ir noteikts valsts nodevas apm rs Ls 10,00. Saska
ar iepriekš min to noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) sa m js valsts nodevu
samaks pirms atļaujas (licences) sa emšanas. Noteikumu 23.punkt noteikts, ka valsts nodevu
par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb iekš jos ūde os ieskaita attiecīg s pašvaldības
budžet .
emot v r iepriekšmin to, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro, 08.09.2009.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo atļauju (licenci)
komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izsniegt z/s „Silovi”, reģ.Nr. 46801004217, juridisk adrese: Latgales iela 181A,
Ludza, Ludzas novads, speci lo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb Pildas ezer .
2. Noteikt šī l muma 1.punkt min t s speci l s atļaujas (licences) derīguma termi u no
2013.gada 28.febru ra līdz 2018.gada 27.febru rim.
3. Noteikt z/s „Silovi”, reģ.Nr. 46801004217, juridisk adrese: Latgales iela 181A,
Ludza, Ludzas novads, samaks t valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb
Pildas ezer Ls 10,00 (desmit lati) apm r Ludzas novada pašvaldības budžet pirms šīs atļaujas
(licences) sa emšanas.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
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5. L mumu var p rsūdz t viena m neša laik no t sp k st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas R zeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
32.§
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarb bai zvejniec bā
Pildas ezerā izsniegšanu z/s „Pussala M”
A.Strazds
Ludzas novada dome ir izskatījusi z/s „Pussala M”, reģ.Nr. 52401015901, juridisk
adrese: T lavijas iela 147, Ludza, Ludzas novads, 2013.gada 12.febru ra iesniegumu (reģistr ts
12.02.2013. ar Nr. 3.1.1.11.2/279) par speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb
Pildas ezer izsniegšanu. Iesniegumam ir pievienota Uz muma reģistra izsniegt s reģistr cijas
apliecības kopija.
Saska ar Civillikuma 1. pielikumu Pildas ezers ir publiskais ezers.
Saska ar Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu Latvijas Republikas ūde i
zvejas tiesību jom tiek iedalīti publiskajos ūde os (Civillikuma 1.pielikums), kuri ir valsts
īpašum un kuros zvejas tiesības pieder valstij, iz emot š panta ceturtaj daļ noteikt s zvejas
tiesības publiskaj s up s.
Zvejniecības likuma 7.panta otr daļa nosaka, ka valsts un pašvaldības institūcijas valstij
piederoš s zvejas tiesības zvejniecību regul jošos normatīvajos aktos noteiktaj k rtīb var nodot
(iznom t) t d m person m, kuras veic pašpat ri a zveju vai kuras sa mušas speci lo atļauju
(licenci) komercdarbībai attiecīgajos ūde os. Ministru kabinets izdod noteikumus par k rtību,
k d izsniedzamas speci l s atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecīb , k arī par speci l s
atļaujas (licences) izsniegšanu maks jam s valsts nodevas apm ru un maks šanas k rtību.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas
(licences) izsniegšanu” 2.2.apakšpunkts nosaka, ka atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb
(turpm k – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstr di uz zvejas kuģa vai
mazizm ra kuģošanas līdzekļa, k arī nozvejoto zivju pied v jumu t l kai tirdzniecībai vai
apstr dei, izsniedz pašvaldība, kuras teritorij atrodas attiecīg ūdenstilpe (turpm k –
pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecīb šo noteikumu 1.1.4.apakšpunkt min tajos ūde os
(iekš jos ūde os).
Šo noteikumu 4.punkts nosaka, lai pieteiktos atļaujas (licences) sa emšanai, pretendents
iesniedz Zemkopības ministrij vai attiecīgaj pašvaldīb rakstisku iesniegumu saska ar šo
noteikumu 1.pielikumu un taj min tos dokumentus.
Savuk rt šo noteikumu 7.punkts paredz, ka Zemkopības ministrija vai attiecīg
pašvaldība m neša laik p c visu šo noteikumu 1.pielikum min to dokumentu sa emšanas
pie em l mumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci), nor dot
taj konkr tos ūde us, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecīb atbilstoši šo
noteikumu 1.1.apakšpunktam.
08.09.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo
atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas
(licences) izsniegšanu” 9.punkts nosaka, ka atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, iz emot
šo noteikumu 10. un 11.punkt min tos gadījumus.
Noteikumu 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par atļaujas (licences) izsniegšanu
komercdarbībai zvejniecīb iekš jos ūde os ir noteikts valsts nodevas apm rs Ls 10,00. Saska
ar iepriekš min to noteikumu 21.punkts paredz, ka atļaujas (licences) sa m js valsts nodevu
samaks pirms atļaujas (licences) sa emšanas. Noteikumu 23.punkt noteikts, ka valsts nodevu
par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb iekš jos ūde os ieskaita attiecīg s pašvaldības
budžet .
emot v r iepriekšmin to, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s
daļas 27.punktu, Zvejniecības likuma 6.panta pirm s daļas 1.punktu, 7.panta otro, 08.09.2009.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015 „K rtība, k d izsniedz speci lo atļauju (licenci)
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komercdarbībai zvejniecīb , k arī maks valsts nodevu par speci l s atļaujas (licences)
izsniegšanu” 2.2.apakšpunktu, 4., 7., 9. punktu, 19.4.apakšpunkts, 21., 23.punktu, Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Izsniegt z/s „Pussala M”, reģ.Nr. 52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147,
Ludza, Ludzas novads, speci lo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb Pildas ezer .
2. Noteikt šī l muma 1.punkt min t s speci l s atļaujas (licences) derīguma termi u no
2013.gada 28.febru ra līdz 2018.gada 27.febru rim.
3. Noteikt z/s „Pussala M”, reģ.Nr. 52401015901, juridisk adrese: T lavijas iela 147,
Ludza, Ludzas novads, samaks t valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecīb
Pildas ezer Ls 10,00 (desmit lati) apm r Ludzas novada pašvaldības budžet pirms šīs atļaujas
(licences) sa emšanas.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
5. L mumu var p rsūdz t viena m neša laik no t sp k st šan s brīža Administratīv s
rajona tiesas R zeknes tiesu nam Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601.
33.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar P. S. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Križutu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
.Lēmuma teksts
34.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar I. S. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Križutu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
35.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar A. K. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Križutu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
.Lēmuma teksts
36.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar M. K. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Križutu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
37.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas ties bas A. P. un atteikumu iedal t zvejas limitu
pašpat riņa zvejai Križutu ezerā 2013.gadam
A.Strazds
Lēmuma teksts
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38.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas ties bas I. P. un atteikumu iedal t zvejas limitu
pašpat riņa zvejai Križutu ezerā 2013.gadam
A.Strazds
Lēmuma teksts
39.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar A. S. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Nirzas ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
40.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar P. A. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
41.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar A. A. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
42.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar J. A. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
43.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar V. A. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
44.§
Par atteikumu piešķirt rūpnieciskās zvejas ties bas K. K. un atteikumu iedal t zvejas limita
pašpat riņa zvejai Pildas ezerā 2013.gadam
A.Strazds
Lēmuma teksts
45.§
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Par saistošie noteikumu Nr.6 „ ku numurz mju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu
izvietošanas kārt ba Ludzas novadā” apstiprināšanu
V.Kalinko
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldīb m" 43.panta pirm s daļas 5.punktu, , ka arī emot
v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra
s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne,
A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs,
K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t saistošos noteikumus Nr.6 „ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu
nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ” saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.6 „ ku
numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu izvietošanas k rtība Ludzas novad ” rakstisk
un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai ne agr k k četras ned ļas un ne v l k k
sešas ned ļas p c saistošo noteikumu Nr.6 „ ku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu nor žu
izvietošanas k rtība Ludzas novad ”, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta
trešo daļu:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu kas.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
46.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 7 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma
apjomu un tā piešķiršanas kārt bu daudzdz vokļu dz vojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu labiekārtošanai un dz vojamo māju
renovācijai”” apstiprināšanu
K.Nikolajeva
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jaut jumu risin šan ” 27².panta otr s
daļas 4.punktu un piekto daļu un emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele,
L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns,
E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome
nolemj:

1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 ”Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo
m ju renov cijai””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.7
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19
”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību
daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu
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labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai”” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai ne agr k k četras ned ļas un ne
v l k k sešas ned ļas p c saistošo noteikumu Nr.7 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvaldības
līdzfinans juma apjomu un t piešķiršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju
energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo
m ju renov cijai””, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta trešo daļu:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum
„Ludzas Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu kas.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
47.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 8 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā pašuma nodokļa atvieglojumiem
Ludzas novadā”” apstiprināšanu
A.Meikš ns
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu un emot v r Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”–
13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustam īpašuma
nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik p c saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.8
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5„Par
nekustam īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novad ”” rakstisk un elektronisk veid
nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai ne agr k k četras ned ļas un ne
v l k k sešas ned ļas p c saistošo noteikumu Nr.8 „Par grozījumiem Ludzas novada domes
2011.gada 24.febru ra saistošajos noteikumos Nr.5„Par nekustam īpašuma nodokļa
atvieglojumiem Ludzas novad ””, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta
trešo daļu:
3.1. public t saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada V stis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes k .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu kas.
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
48.§
Par nekustamā pašuma iegūšanu pašvald bas pašumā
K.Nikolajeva
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Izskatot S. B., p.k.XXX, dzīv. (adrese), 2013.gada 11.febru ra iesniegumu (Ludzas
novada pašvaldīb reģ. 11.02.2013. ar Nr.3.1.1.11.2/271, kur S.B. izsaka v l šanos Ludzas
novada pašvaldībai d vin t dzīvokli Nr.50, Blauma a iel 13, Ludz , Ludzas novad , saska ar
likuma „Par pašvaldīb m” 14.panta pirm s daļas 2.punktu, 21.panta pirm s daļas 17.punktu,
emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des
atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Pie emt d vin jum Ludzas novada pašvaldības īpašum dzīvokli Nr. 50, Blauma a
iel 13, Ludz , Ludzas novad , (kad. Nr. 6801 900 1500).
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sagatavot dzīvokļa d vin juma
līgumu.
3. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
49.§
Par piedal šanos Latvijas Republikas Izgl t bas un zinātnes ministrijas izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā
A.Meikš ns
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un zin tnes ministrijas izsludin to atkl to
projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centru labiek rtošanai un to darbības nodrošin šanai
pašvaldīb s, attīstot jaunatnes inform cijas punktu pieejamību, k arī pilnveidojot infrastruktūru
jauniešu veselīg un lietderīg brīv laika pavadīšanai”, ka arī emot v r Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Atbalstīt iesniegšanai Latvijas Republikas Izglītības un zin tnes ministrij izsludin taj
atkl taj projektu konkurs „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošin šanai pašvaldīb , attīstot
jaunatnes inform cijas punktu pieejamību, k arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīg un
lietderīg brīv laika pavadīšanai” Ludzas novada pašvald bas izstrādāto projekta “Esi
inform ts – Esi akt vs!” pieteikumu.
2. Projekta kop j summa – 4100 LVL, projekts finans jums -100% valsts budžeta
līdzekļi.
50.§
Par pašvald bas finans juma piešķiršanu
A. Meikš ns
Ludzas novada pašvaldība ir sa musi un izskatījusi Ludzas krievu biedrības
„Nasliedije”, 20.02.2013. iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības finans jumu LVL 30,00
apm r pas kuma - romanču vakara organiz šanai, kas notiks 2013.gada 22.febru rī Ludzas
Tautas nam .
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinans juma piešķiršanas un kontroles
k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinans jumu var pretend t
sabiedrisk organiz cija, kur īsteno sabiedrības nozīmes pas kumu novada teritorij un pl notie
rezult ti ir v rsti uz Ludzas novada iedzīvot ju pilsonisk s sabiedrības aktivit šu veicin šanu un
attīstību, k arī emot v r Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
21.febru ra s des atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta nov ršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te J.Kušča, atklāti balsojot: par”– 12
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks,
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V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav,
Ludzas novada dome nolemj:

1. Piešķirt finans jumu LVL 30,00 apm r pas kuma-romanču vakara organiz šanai, kas
notiks 2013.gada 22.febru ri Ludzas Tautas nam .
2. Ludzas krievu biedrībai „Nasliedije” 10 dienu laik p c pas kuma īstenošanas iesniegt
Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska ar piešķiršanas
m rķi, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par l muma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
51.§
Par atļauju I.Mikijanskai savienot amatus
S.Jakovļevs
2013.gada 20.febru rī Ilga Mikijanska iesniedza iesniegumu (Ludzas novada pašvaldīb
reģistr ts 20.02.2013., reģistr ts ar reģistr cijas numuru 3.1.1.11.2/325), lūdzot atļaut savienot
Ludzas novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja amatu ar Ludzas novada Cirmas pagasta
p rvaldes vadīt ja amatu.
Vadoties no likuma "Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb "
7.panta piekt s daļas nosacījumiem pagastu p rvalžu vadīt jiem novadu pašvaldīb s ir atļauts
savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:
1) amatu, kuru vi i ie em saska
ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un
rīkojumiem;
2) amatu arodbiedrīb , biedrīb vai nodibin jum , politiskaj partij , politisko partiju
apvienīb vai reliģiskaj organiz cij , ja š panta četrpadsmitaj daļ nav noteikt cit di;
3) pedagoga, zin tnieka, rsta, profesion la sportista un radošo darbu;
3¹) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar valsts
vai pašvaldības interešu p rst v šanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu un ir sa emta t s
valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iec lusi,
iev l jusi vai apstiprin jusi amat ;
3²) amatu kapit lsabiedrīb , kur valsts vai pašvaldības kapit lsabiedrība ir dalībnieks, ja tas
saistīts ar valsts vai pašvaldības interešu p rst v šanu šaj sabiedrīb , nerada interešu konfliktu
un ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iec lusi, iev l jusi vai apstiprin jusi amat ;
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcij , ja to savienošana nerada interešu konfliktu
un ir sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iec lusi, iev l jusi vai apstiprin jusi amat ;
41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administr cija,
starptautisk organiz cija vai t s p rst vniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir
sa emta t s valsts amatpersonas vai koleģi l s institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo
personu iec lusi, iev l jusi vai apstiprin jusi amat .
Izv rt jot Ilgas Mikijanskas lūgumu par amatu savienošanu, katras pagasta p rvaldes
vadīt ja tiešos pien kumus, darba laiku, var secin t, ka Ilgai Mikijanskai atļauts savienot Ludzas
novada Pure u pagasta p rvaldes vadīt ja amatu ar Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes
vadīt ja amatu un tas nerada interešu konfliktu, nav pretrun ar valsts amatpersonai saistošaj m
tikas norm m un nekait amatpersonas tiešo pien kumu pildīšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta nov ršanu valsts amatpersonu darbīb ”
7.panta piekt s daļas 4.punktu, 8.¹panta piekt s daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldīb m”
21.panta pirm s daļas 27.punktu, emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti balsojot: par”– 13 balsis
(J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
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1. Atļaut Ilgai Mikijanskai, personas kods XXX, savienot Ludzas novada Pure u pagasta
p rvaldes vadīt ja amatu ar Ludzas novada Cirmas pagasta p rvaldes vadīt ja amatu.
2. L mumu var p rsūdz t Administratīvaj rajona tiesas R zeknes tiesu nam ,
Atbrīvošanas alej 88, R zekn , LV-4601, viena m neša laik no l muma sp k st šan s brīža.
52.§
Par ceļu uztur šanu ziemas periodā
E.Mekšs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 2. punktu pašvaldīb m
ir š das autonom s funkcijas – g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un
sanit ro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstru šana un uztur šana), emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu,
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu, atklāti
balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Lai nodrošin tu operatīvo transportlīdzekļu - neatliekam s medicīnisk s palīdzības,
ugunsdz sības un gl bšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību, Ludzas novada
pagastu administratīvaj s teritorij s iesp ju robež s nodrošin t ceļu tīrīšanu no sniega
2013./2014.gada ziemas sezon līdz lauku viens t m, kur s ziemas period dzīvo cilv ki un to
īpašnieki ir pieteikuši šo pakalpojumu.
2. Nodrošinot min to sniega tīrīšanas pakalpojumu, k finans jumu avotu izmantot
pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz gada s kumu vai ie mumu p rpildi.
3. Šī l muma 1.punkt min tie darbi tiek veikti, iev rojot nosacījumu, ka pašvaldības
ceļu tīrīšana ir priorit ra.
4. Kontroli par l muma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
53. §
Par dz vokļa Nr. 8, Liepājas ielā 17A, Ludzā, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. anta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistr ts K. T. (dzīvokļa īrnieka) atsavin šanas
ierosin jums (Reģ. Nr. 3.1.1.11.2/171), dzīvo (adrese).
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5.panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 19.febru ra l mumu „Par dzīvokļa Nr. 8, Ludz , Liep jas
iel 17A nodošanu atsavin šanai” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīgas
komitejas 2013.gada 21.febru ra un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s žu
atzinumus, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 8, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas iel 17A
atsavin šanas procedūru.
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 8, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas
iel 17A, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
54. §
Par dz vokļa Nr. 19, Liepājas ielā 21, Ludzā, Ludzas novads nodošanu atsavināšanai
E.Mekšs
Saska ar LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 4. panta pirmo
daļu, atvasin tas publiskas personas mantas atsavin šanu var ierosin t, ja t nav nepieciešama
atvasin tai publiskai personai vai t s iest d m to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š v las nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistr ts S. M. (dzīvokļa īrnieka) atsavin šanas
ierosin jums (Reģ. Nr. 3.1.1.11.2/70), dzīvo: (adrese).
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 5.panta
pirmo daļu, atļauju atsavin t atvasin tu publisku personu nekustamo īpašumu dot attiecīg s
atvasin t s publisk s personas l m jinstitūcija, emot v r Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 19.febru ra l mumu „Par dzīvokļa Nr. 19, Ludz , Liep jas
iel 21 nodošanu atsavin šanai” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīgas
komitejas 2013.gada 21.febru ra un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s žu
atzinumus, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 19, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas iel 21
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 19, kas atrodas Ludza novad , Ludz , Liep jas
iel 21, reģistr šanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma nov rt šanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
nov rt šanas komisijai, pieaicinot sertific tu v rt t ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada dom .
5. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
55. §
Par dz vokļa Nr. 2, Liepājas ielā 10, Ludzā, Ludzas novads izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 19.febru ra l mumu
„Par dzīvokļa Nr. 2, Liep jas iel 10, Ludz , Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas
apstiprin šanu” un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīgas
komitejas 2013.gada 21.febru ra un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s žu
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atzinumus, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma pirm s izsoles s kumcenu - Ls 1838,64 (viens
tūkstotis astoņi simti tr sdesmit astoņi lati un 64 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar
pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
56. §
Par dz vokļa Nr. 2, Liepājas ielā 8, Ludza, Ludzas novads atsavināšanu un pārdošanas
cenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2012.gada 25.oktobrī Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa Nr. 2, Ludz ,
Liep jas iel 8 nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 28, 28.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr. 2, Ludz , Liep jas iel 8 reģistr ts Ludzas zemesgr matu
nodaļ , Ludzas pils tas zemesgr matas nodalījum Nr. 912-2;
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – LVL 2438,64 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit asto i lati un 64 santīmi).
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 19.febru ra l mumu „Par
dzīvokļa Nr. 2, Liep jas iel 8, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu”, un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīgas
komitejas 2013.gada 21.febru ra un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s žu
atzinumus, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr. 2, Liep jas iel 8, Ludza, Ludzas novads p rdošanas cenu LVL 2438,64 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit asto i lati un 64 santīmi) latu apm r .
2. Atsavin t par labu I. R., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 2, Liep jas iel 8, Ludz ,
Ludzas novad , kopīpašuma dom jam daļa no daudzdzīvokļu m jas un zemes (kadastra numurs
68010040106), Ludzas novad , Ludz , Liep jas iel 8 par summu LVL 2438,64 (divi tūkstoši
četri simti trīsdesmit asto i lati un 64 santīmi), kuru personai ir j iemaks pašvaldības
pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas dienas vai j sniedz
pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem)
gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
57. §
Par dz vokļa Nr. 14, Blaumaņa ielā 19, Ludza, Ludzas novads atsavināšanu un pārdošanas
cenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2012.gada 22.novembrī Ludzas novada dome pie ma l mumu „Par dzīvokļa Nr. 14,
Ludz , Blauma a iel 19 nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 29, 29.§).
Saska ar min to l mumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr. 14, Ludz , Blauma a iel 19 reģistr ts Ludzas zemesgr matu
nodaļ , Ludzas pils tas zemesgr matas nodalījum Nr. 624-14;
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma nov rt šanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – LVL 1638,64 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit asto i lati un 64 santīmi).
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Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 19.febru ra l mumu „Par
dzīvokļa Nr. 14, Blauma a iel 19, Ludza, Ludzas novads atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu”, un emot v r Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīgas
komitejas 2013.gada 21.febru ra un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s žu
atzinumus, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs,
J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr. 14, Blauma a iel 19, Ludza, Ludzas novads p rdošanas cenu
- LVL 1638,64 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit asto i lati un 64 santīmi) latu apm r .
2. Atsavin t par labu A. S., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 14, Blauma a iel 19,
Ludz , Ludzas novad , kopīpašuma dom jam daļa no daudzdzīvokļu m jas un zemes (kadastra
numurs 68010060107), Ludzas novad , Ludz , Blauma a iel 19 par summu LVL 1638,64
(viens tūkstotis seši simti trīsdesmit asto i lati un 64 santīmi), kuru personai ir j iemaks
pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) m nešu laik no l muma pie emšanas dienas vai
j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot v lamo samaksas termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5
(pieciem) gadiem.
3. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
58. §
Par br vpusdienu piešķiršanu
A.Gendele
Uzklausot zi ojumu par l muma projektu, s des vadīt ja aicina balsot par l muma
projektu „Par brīvpusdienu” piešķiršanu ar papildin jumiem.
1.
Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2013.gada 6.febru ra iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.11.2/252, par materi lo palīdzību skol niem no skolas budžeta un emot v r
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 21.febru ra s des atzinumu,
atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča,
I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča,
O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Istras vidusskolas skol niem no 2013.gada 1.febru ra līdz
2013.gada 31.maijam:
1.1.1. L. M., personas kods XXX
8.kl.
1.1.2. V. M., personas kods XXX
6.kl.
1.2.
Finans juma avots - Istras vidusskolas budžets.
2.
Izskatot Istras vidusskolas direktores I.Šteimanovas 2013.gada 27.febru ra iesniegumu,
reģ. Nr. 3.1.1.8.1/125, par materi lo palīdzību skol niem no skolas budžeta, atklāti balsojot:
par”– 13 balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs,
T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret”
– nav, „atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1.1. Piešķirt brīvpusdienas Istras vidusskolas skol niem no 2013.gada 1.febru ra līdz
2013.gada 31.maijam:
1.1.1. M. M., personas kods XXX
4.kl.
1.1.2. N. M., personas kods XXX
10.kl.
1.1.3. D. M., personas kods XXX
7. kl.
1.1.4. A. M., personas kods XXX
11. kl.
1.2. Finans juma avots – Istras vidusskolas budžets.
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Tiek skatīti domes s des papildus darba k rtības jaut jumi.
59.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar A. P. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
60.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar I. P. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
61.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar A. S. un zvejas limita pašpat riņa
zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
62.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar V. A. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
63.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar B. A. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
64.§
Par rūpnieciskās zvejas ties bu nomas l guma sl gšanu ar P. A. un zvejas limita
pašpat riņa zvejai Dukānu ezerā 2013.gadam iedal šanu
A.Strazds
Lēmuma teksts
65. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala, kas atrodas Tirgus ielā 2A,
Ludzā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 27.febru ra l mumu
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„Par nekustam īpašuma, zemes gabala, kas atrodas Tirgus iel 2A, Ludz , Ludzas novad
izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”, atklāti balsojot: par”– 13 balsis (J.Atstupens,
A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča, J.Lukašenoks, V.Lukina,
A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav, „atturas” – nav, Ludzas
novada dome nolemj:

1. Apstiprin t nekustam īpašuma otr s izsoles s kumcenu - Ls 618,40 (seši simti
astoņpadsmit lati un 40 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
66. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Krāslavas ielā 29A,
Ludzā, Ludzas novadā izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 27.febru ra l mumu
„Par nekustam īpašuma, zemes gabala (starpgabala), kas atrodas Kr slavas iel 29A, Ludz ,
Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”, atklāti balsojot: par”– 13
balsis (J.Atstupens, A.Gendele, L.Greit ne, A.Isakovičs, J.Kušča, I.Lapšovs, T.Loseviča,
J.Lukašenoks, V.Lukina, A.Meikš ns, E.Mekšs, K.Miklaševiča, O.Petrova), „pret” – nav,
„atturas” – nav, Ludzas novada dome nolemj:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma otr s izsoles s kumcenu - Ls 1481,60 (viens tūkstotis
četri simti astoņdesmit viens lats un 60 sant mi) un izsoles noteikumus, saska ar pielikumu.
2. Kontroli par l muma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
Domes s des papildus darba k rtības jaut jumi izskatīti.
Ludzas novada pension ru biedrības „Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšs d t ja
Vera Put ne sniedz inform ciju par biedrības „Līdzdalībai nav vecuma” izveidošanu,
reģistr šanu. Biedrības darbības m rķi ir aizst v t Ludzas novada pension ru soci l s,
ekonomisk s un tiesisk s intereses, iesaistīties sabiedriskaj , kultūras un saimnieciskaj dzīv ,
veicin t pension ru līdzdalību sabiedriskajos procesos.
Inform par sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību un t s iest d m, nevalstiskaj m
organiz cij m.
Ludzas novada pension ru biedrība „Līdzdalībai nav vecuma” sadarbīb ar Ludzas
novada pašvaldību no š gada 4.marta līdz 31.martam organiz parakstu v kšanu par pensiju
indeks ciju un pension ru iedzīvot ju ien kuma nodokļa neapliekam minimuma palielin šanu.
Parakstu v kšana notiks Ludzas novada pagastu p rvald s darba laik un Ludzas Tautas
nam no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 10:00 – 13:00, piektdien s plkst. 13:00 – 18:00.
Uzklausot sniegto inform ciju par Ludzas novada pension ru biedrības „Līdzdalībai nav
vecuma” aktivit t m un sadarbību ar novada pašvaldību, Ludzas novada domes deput ti
vienojas:
Ludzas novada pension ru biedrības „Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšs d t jas
Veras Put nes sniegto inform ciju par Ludzas novada pension ru biedrības „Līdzdalībai nav
vecuma” aktivit t m pie emt zin šanai.
Ludzas novada B rnu un jauniešu centra vadīt ja Eleonora Obrum ne sniedz inform ciju
par B rnu un jauniešu centra aktivit t m, iecer m, interešu pulci iem (rokdarbi, vingrošana,
datorzinības) ko centra pedagogi organiz Ludzas novada pension riem. Nodarbības notiek no
2012.gada oktobra. Atzīm , ka pension ru atsaucība ir liela, aprīlī tiks rīkota darbu izstr de.
Pateicas Ludzas novada pašvaldībai par sadarbību.
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Uzklausot sniegto inform ciju, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
Ludzas novada B rnu un jauniešu centra vadīt jas Eleonoras Obrum nes sniegto
inform ciju pie emt zin šanai.
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs sniedz inform ciju par
pašvaldības izsludin tajiem iepirkumiem 2012.gada decembrī - 2013.gada febru rī, saraksts
pielikum .
Uzklausot sniegto inform ciju, Ludzas novada domes deput ti vienojas:
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva sniegto inform ciju
pie emt zin šanai.
S di sl dz plkst. 10.50.
S des vadīt ja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 28.febru rī.
S des protokol t ja
Domes s des protokols parakstīts 2013.gada 28.febru rī.

A.Gendele
I.Vonda

