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
2013.gada 28.decembr

Ludz

Protokols Nr. 26

Sēde sasaukta plkst. 9.00
Sēdi atkl j plkst. 9.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdēt ja Alīna Gendele
Protokolē – administratīv s nodaļas pašvaldības sekret re In ra Vonda
Sēdē piedal s:
Ludzas novada domes deput ti: Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova
- domes administr cijas darbinieki: Vilhelms Kušners, zemes ierīcības inženieris; Anatolijs
Trizna, zemes lietu speci lists; Vija Laiz ne, nodokļu ekonomiste; Tatjana Binovska,
juriskonsulte; M rīte Romanovska, attīstības un nekustam īpašuma nodaļas vadīt ja; Sergejs
Jakovļevs, pašvaldības izpilddirektors; Līga Mežule, finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt ja;
Anastasija ukša, finanšu un gr matvedības nodaļas vadīt jas vietniece budžeta jaut jumos;
Vadims Maškancevs, datorsistēmu un datortīklu administrators; Aina Poik ne, nekustam
īpašuma ekonomiste; Sarmīte Stapule-Zagorska, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta
p rvaldes galvenais speci lists kultūras jom ; Svetlana Rimša, sabiedrisko attiecību speci liste
Atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova), PRET – nav, ATTURAS – nav, domes sēdes darba k rtība apstiprin ta.
Darba kārt ba:
1. Par adreses pieš iršanu, apstiprin šanu un mai u zemes vienībai un ēk m.
2. Par īpašuma nosaukuma nekustamam īpašumam un adreses pieš iršanu zemes vienībai
un ēkai.
3. Par ēku uzturēšanai nepieciešam s zemes platības noteikšanu.
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4. Par Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmuma (protokols
Nr. 33, 9.§) 1.18. punkta atcelšanu un zemes vienību apvienošanu.
5. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līguma noslēgšanu.
6. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustam īpašuma izveidošanu.
7. Par pagasta ceļu platību un garumu apstiprin šanu.
8. Par adreses mai u zemes vienībai, daudzdzīvokļu dzīvojamai m jai un dzīvokļu telpu
grup m Latgales iel 112, Ludza, Ludzas novads.
9. Par adrešu dzēšanu dzīvokļu telpu grup m Ludzas novada Ludzas pilsēt .
10. Par zemes lietošanas mēr a pieš iršanu zemes vienībai.
11. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai.
12. Par zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Latvijas valstij un ieskaitīšanu rezerves
zemes fond .
13. Par kļūdu labošanu Ludzas novada domes sēdes 2009.gada 5.novembra lēmuma
(protokols Nr. 14, 1.§ 14.punkta) “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un ēku uzturēšanai
nepieciešam s zemes platības noteikšanu” 1.punkt , 2.punkt , 3.punkt un 4.punkt .
14. Par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai.
15. Par zemes nomas līguma termi a pagarin šanu.
16. Par zemes nomu.
17. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu pieš iršanu.
18. Par zemes vienību atdalīšanu un jaunu nosaukumu pieš iršanu.
19. Par pašvaldības ceļu platības un garumu apstiprin šanu.
20. Par zemes vienības ar adresi „Dzelmes”, iseļi, Istras pagasts, Ludzas novads
sadalīšanu atseviš s zemes vienīb s.
21. Par zemes nomas tiesību pieš iršanu un nomas līguma noslēgšanu.
22. Par adrešu pieš iršanu zemes vienīb m un ēk m.
23. Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nosaukuma pieš iršanu.
24. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas dzēšanu.
25. Par nekustam īpašuma nodokļa par da, pamatpar da palielin juma un nokavējuma
naudas dzēšanu.
26. Par debitoru par du izslēgšanu no uzskaites.
27. Par nekustam īpašuma nodokļa par da un nokavējuma naudas piedzi u bezstrīda
k rtīb .
28. Par saistošo noteikumu Nr.58 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Par p rējiem pabalstiem Ludzas novad ””
apstiprin šanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr.59 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada
25.augusta saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un t pieš iršanas k rtību daudzdzīvokļu dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu
veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai un dzīvojamo m ju renov cijai””
apstiprin šanu.
30. Par ilgtermi a ieguldījumu norakstīšanu.
31. Par debitoru par du dzēšanu.
32. Par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu.33. Par Ludzas
novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmuma „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada
30.septembra sēdes lēmum (protokols Nr. 26, 29.§) „Par telpu nomu”” (protokols Nr.23, 22.§ )
papildin šanu.
34. Par atkritumu š irošanas akcijas „Ludzas novad Skolēni š iro!” balvu pieš iršanu.
35. Par Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības pl na 2013.-2020.gadam
apstiprin šanu.
36. Par pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanu.
37. Par piedalīšanos biedrības "Ludzas rajona partnerība" izsludin taj atkl tu projektu
iesniegumu konkursa X k rt .
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38. Par līdzfinansējuma nodrošin šanu projektam „Tour de Latgale & Pskov”.
39. Par grozījumiem nolikum "Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas
un kontroles k rtība".
40. Par Saistošo noteikumu Nr.60 „Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem”” apstiprin šanu.
41. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30, 18. Novembra iel 25, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
42. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1, M. Ezerkrasta iel 36, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
43. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, M. Ezerkrasta iel 36, Ludz , Ludzas novad nodošanu
atsavin šanai.
44. Par nekustam īpašuma, „Pagastm ja”, ar kadastra apzīmējumu 68780050316,
c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta apstiprin šanu.
45. Par nekustam īpašuma, zemes gabala 176 kv.m. platīb , ar kadastra ar kadastra
apzīmējumu 6801 004 0139, Tirgus iel 2A, Ludza, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles
rezult ta apstiprin šanu.
46. Par nekustam īpašuma, „Pagastm ja”, ar kadastra apzīmējumu 68780050316,
c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu.
47. Par nekustam īpašuma, zemes gabala 2,31 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850
002 0234, „Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads, nodošanu atsavin šanai.
48. Par nekustam īpašuma, zemes gabala 1,61 ha platīb , ar kadastra apzīmējumu 6850
007 0307, „Ceiruļi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta
apstiprin šanu.
49. Par nekustam īpašuma, zemes gabala 0,38 ha platīb , ar kadastra apzīmējumu 6850
007 0296, „Teresva”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezult ta
apstiprin šanu.
50. Par dzīvokļa Nr. 8, Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanu un
p rdošanas cenas apstiprin šanu.
51. Par mobilo t lru u ikmēneša sarunu izmaksu limitu apstiprin šanu.
52. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum „Ludzas
novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikums”.
53. Par Ludzas novada domes deput tu darba samaksu.
54. Par Ludzas novada domes priekšsēdēt ja amatalgas noteikšanu.
55. Par Ludzas novada domes priekšsēdēt ja vietnieka amatalgas noteikšanu.
56. Par Ludzas novada domes priekšsēdēt ja vietnieka attīstības jaut jumos amatalgas
noteikšanu.
57. Par Ludzas pašvaldības izpilddirektora amatalgas noteikšanu.
58. Par Ludzas pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatalgas noteikšanu.
59. Par Ludzas novada pagastu p rvalžu vadīt ju amatalgu noteikšanu.
60. Par Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta p rvaldes vadīt ja amatalgas
noteikšanu.
61. Par Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora amatalgas noteikšanu.
62. Par Ludzas novada tūrisma inform cijas centra vadītaja amatalgas noteikšanu.
63. Par Ludzas novada bibliotēku direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu.
64. Par Ludzas novada tautas namu direktoru/vadīt ju amatalgu noteikšanu.
65. Par Ludzas novada b ri tiesas priekšsēdēt ja amatalgas noteikšanu.
66. Par Ludzas novada bērnu nama-patversmes direktora amatalgas noteikšanu.
67. Par Ludzas novada soci l dienesta vadīt ja amatalgas noteikšanu.
68. Par Veco ļaužu aprūpes m jas „Raipole” vadīt ja amatalgas noteikšanu.
69. Par Ludzas novada soci l aprūpes centra „Ludza” direktora amatalgas noteikšanu.
70. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmum
(protokols Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”.
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71. Par saistošo noteikumu Nr.61 „Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam””
apstiprin šanu.
1.§
Par adreses pieš iršanu, apstiprināšanu un mai u zemes vien bai un kām
V.Kušners
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0012 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Antoni”, Stoloni, ukšu pag., Ludzas nov..
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0245 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Kociņi”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov..
3.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0347 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Barauški”, Baravuški, ukšu pag., Ludzas nov..
4.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0582 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Krūmāji”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov..
5.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0591 un ar to funkcion li
saistītai ēkai adresi „Laimesvēji”, Baravuški, ukšu pag., Ludzas nov..
6.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0627 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Grigorjevi”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov..
7.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi”, Ludzas novada pašvaldības Ludzas
pilsētas zemes komisijas 2013.gada 6.decembra protokola Nr.19 lēmumu un Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0491 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi no Rožu iela 17, Ludza, Ludzas nov. (kods 105896727) uz Rožu iela 15,
Ludza, Ludzas nov..
2. Pieš irt S. P.s, personas kods XXX, piederošai pirts ēkai adresi Rožu iela 15, Ludza,
Ludzas nov., kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0491.
8.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000017453, piekrītošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0337 un ar to funkcion li saistīt m ēk m adresi
no Rožu iela 17A, Ludza, Ludzas nov. (kods 105895147) uz Rožu iela 17, Ludza, Ludzas nov..
2. Likvidēt un izslēgt adresi Rožu iela 17A, Ludza, Ludzas nov., (kods 105895147).
9.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0004 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Zīļusalas”, ukši, ukšu pag., Ludzas nov..
10.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0028 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Ilvari”, Lielie Kukuļi, ukšu pag., Ludzas nov..
11.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0081 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Atvari”, Lielie Kukuļi, ukšu pag., Ludzas nov..
12.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6880 003 0131 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Prikuļi”, Sleinova, ukšu pag., Ludzas nov..
13.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0061 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Vecgārdiņi”, Auzi i, Pure u pag., Ludzas nov..
14.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0118 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi no „Auzi as”, Stoponi, Pure u pag., Ludzas nov. uz adresi „Auziņas”,
Auzi i, Pure u pag., Ludzas nov..
15.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 002 0029 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi no „Burtnieki”, Železnieki, Pure u pag., Ludzas nov. uz adresi
„Ozolmājas”, Arkani, Pure u pag., Ludzas nov..
16.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 005 0120 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Saulīte”, Tribuki, Pure u pag., Ludzas nov..
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17.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6888 008 0057 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi Latgales iela 238B , Ludza, Ludzas nov..
18.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0462 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Dzerkaļi 1”, Dzerkaļi, Cirmas pag., Ludzas nov. saska ar grafisko
pielikumu.
19.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas
13.punktu un 21.panta pirm s daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6850 003 0463 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Dzerkaļi 2”, Dzerkaļi, Cirmas pag., Ludzas nov. saska ar grafisko
pielikumu.

2.§
Par pašuma nosaukuma nekustamam pašumam un adreses pieš iršanu
zemes vien bai un kai
V.Kušners
1.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 “Adres cijas sistēmas
noteikumi” 9.1.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
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Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pieš irt nekustamam īpašumam, kura sast v zemes vienība 0,7 ha platīb ar kadastra
apzīnējumu 6858 002 0530, īpašuma nosaukumu „Rūkīši”, Isnaudas pag., Ludzas nov..
2. Pieš irt zemes vienībai 0,7 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0530 un ar to
funkcion li saistīt m ēk m adresi „Rūkīši”, Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov..
3. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes sēdes 2012.gada
23.febru ra lēmuma (protokols Nr.5.38.§) „Par adreses pieš iršanu zemes vienīb m un ēk m”
2.punkts.
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Pieš irt nekustamam īpašumam, kura sast v zemes vienība 2,0 ha platīb ar kadastra
apzīnējumu 6858 002 0531, īpašuma nosaukumu „Zaļumiņš”, Isnaudas pag., Ludzas nov..

3.§
Par ku uztur šanai nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu
V.Kušners
Lēmuma teksts

4.§
Par Ludzas novada domes s des 2010.gada 23.decembra l muma (protokols Nr.33, 9.§)
1.18.punkta atcelšanu un zemes vien bu apvienošanu
V.Kušners
Ar Ludzas rajona Cirmas pagasta padomes sēdes 1996.gada 24.oktobra lēmumu Nr.11 tika
pieš irts lietošan un atzītas īpašuma tiesības Andrim Bimbirulim uz mantojamo zemi Nr.5 platīb
3,6 ha.
Pēc Ludzas novada Cirmas pagasta kadastra kartes mantojam s zemes ar kadastra
apzīmējumu 6850 004 0063 platība sast da 2,25 ha, kas ir maz ka ar iedalīto lietošan un Ludzas
novada Cirmas pagasta Nekustam īpašuma Valsts kadastra inform cijas sistēm ievadīto platību
3.6 ha.
Līdz ar to ir nepieciešams pievienot blakus esošo zemes vienību 0,6 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6850 004 0409. Ar Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmums
(protokols Nr.33.9.§) 1.18.punktu tika atzīts, ka zemes gabals k starpgabals 0,6 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6850 004 0409 ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai, kurš ir nepieciešams
atcelt.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
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Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Atcelt Ludzas novada domes sēdes 2010.gada 23.decembra lēmums (protokols
Nr.33.9.§) 1.18.punktu par zemes gabala k starpgabala 0,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6850 004 0409 piekritību Ludzas novada pašvaldībai.
2. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 6850 004 0409 un 6850 004 0063
pie nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6850 004 0063 Cirmas pag., Ludzas nov. un zemes
lietošanas mēr i ar kodu 0101 (zeme, uz kuras galven saimniecisk darbība ir lauksaimniecība),
izmainot zemes vienību robežas saska ar grafisko pielikumu.
3. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmai as Ludzas novada
Cirmas pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm un kadastra kartē.

5.§
Par zemes nomas ties bu pieš iršanu un nomas l guma nosl gšanu
V.Kušners
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts

6.§
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nekustamā pašuma izveidošanu
V.Kušners
Pamatojoties uz Ludzas novada ukšu pagasta ukšu ciema teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma
2013.-2024.gadam. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu
(protokols Nr.3.1.§), Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
4.punktu, Latvijas Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta
14.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala
zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6880 001 0650 no nekust m īpašuma ar
kadastra numuru 6880 001 0564 Pagasta Ceļi, ukšu pag., Ludzas nov..
2. Izveidot nekustamo īpašumu, kuras sast v zemes vienība 0,1 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6880 001 0650, ar īpašuma nosaukumu Zvaigžņu iela.
3. Apstiprin t adres cijas objektam ielas nosaukumu Zvaigžņu iela, ukši, ukšu pag.,
Ludzas nov..
4. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes sēdes 2013.gada
28.decembra lēmums (protokols Nr.25.4.§) „Par zemes vienības atdalīšanu un jauna nekustam
īpašuma izveidošanu” 8.punkts.
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7.§
Par pagasta ceļu plat bu un garumu apstiprināšanu
V.Kušners
Ludzas novada pašvaldīb 2013.gada 3.decembrī tika sa emts, VZD Latgales reģion l s
nodaļas Rēzeknes biroja, juridisk adrese Atbrīvošanas aleja 88, Rēzeknē, 03.12.2013.iesniegums
(reģ. ar Nr.3.1.1.7.1/1239) un tam pievienoti pagasta ceļi, kuriem ir nepieciešams apstiprin t
zemes platības un ceļa garumus.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t pagasta ceļa (In-14) „Ričiki-Rauzi” ar zemes kadastra apzīmējumu 6858
002 0422 platību 0,13 ha un garumu 0,17 km.
2. Apstiprin t pagasta ceļa (In-15) „Rauzu ceļš” ar zemes kadastra apzīmējumu 6858 002
0824 platību 0,21 ha un garumu 0,43 km.
3. Apstiprin t pagasta ceļa (In-28) „Romandova-Būruški” ar zemes kadastra apzīmējumu
6858 002 0347 platību 0,90 ha un garumu 1,00 km.
4. Apstiprin t pagasta ceļa (In-28) „Romandova-Būruški” ar zemes kadastra apzīmējumu
6858 002 0534 platību 0,10 ha un garumu 0,30 km.
5. Apstiprin t pagasta ceļa (In-29) „Eipļi-Vamži” ar zemes kadastra apzīmējumu 6858
001 0143 platību 0,44 ha un garumu 1,10 km.
6. Apstiprin t pagasta ceļa (In-29) „Eipļi-Vamži” ar zemes kadastra apzīmējumu 6858
001 0048 platību 0,28 ha un garumu 0,58 km.

8.§
Par adreses mai u zemes vien bai, daudzdz vokļu dz vojamai mājai un dz vokļu telpu
grupām Latgales ielā 112, Ludza, Ludzas novads
V.Kušners
Sakar ar to, ka daudzdzīvokļu dzīvojam m ja Stacijas iel 18/112, Ludza, Ludzas nov.
neatbilst adres cijas sistēmas noteikumiem un dzīvokļu īpašnieki izteikuši vēlmi mainīt
dzīvokļiem adresi no Latgales iela 112, Ludza, Ludzas nov. uz Stacijas ieja 18, Ludza, Ludzas
nov.. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adres cijas
sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Mainīt S. D., personas koda nav, mantojamai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6801 004 0495 un Ludzas novada pašvaldības, reģistr cijas numurs 90000017453, īpašuma
piederošai divst vu daudzdzīvokļu dzīvojamai m jai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001
adresi no Latgales iela 112, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112, Ludza) uz adresi
Stacijas iela 18, Ludza, Ludzas nov..
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2. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 001 adresi no
Latgales iela 112-1, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-1, Ludza, Ludzas nov.)uz
adresi Stacijas iela 18-1, Ludza, Ludzas nov..
3. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 002 adresi no
Latgales iela 112-2, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-2, Ludza, Ludzas nov.) uz
adresi Stacijas iela 18-2, Ludza, Ludzas nov..
4. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 003 adresi no
Latgales iela 112-3, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-3, Ludza, Ludzas nov.) uz
adresi Stacijas iela 18-3, Ludza, Ludzas nov..
5. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 004 adresi no
Latgales iela 112-4, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-4, Ludza, Ludzas nov.) uz
adresi Stacijas iela 18-4, Ludza, Ludzas nov..
6. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 005 adresi no
Latgales iela 112-5, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-5, Ludza, Ludzas nov.) uz
adresi Stacijas iela 18-5, Ludza, Ludzas nov..
7. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 006 adresi no
Latgales iela 112-6, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-6, Ludza, Ludzas nov.) uz
adresi Stacijas iela 18-6, Ludza, Ludzas nov..
8. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 007 adresi no
Latgales iela 112-7, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-7, Ludza, Ludzas nov.) uz
adresi Stacijas iela 18-7, Ludza, Ludzas nov..
9. Mainīt dzīvokļu telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0495 001 008 adresi no
Latgales iela 112-8, Ludza, Ludzas nov. (agr k bija Stacijas iela 18/112-8, Ludza, Ludzas nov.) uz
adresi Stacijas iela 18-8, Ludza, Ludzas nov..

9.§
Par adrešu dz šanu dz vokļu telpu grupām Ludzas novada Ludzas pils tā
V.Kušners
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1269 “Adres cijas
sistēmas noteikumi” un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst dzīvokļa telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0083 001 033 adresi
Blauma a iela 39-33, Ludza, Ludzas nov. (kods 111111963).
2. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes sēdes 2013.gada
28.novembra lēmums (protokols Nr.25.2.§) „Par adrešu dzēšanu dzīvokļu telpu grup m Ludzas
novada Ludzas pilsēt ” 26.punkts.
10. §
Par zemes lietošanas m r a pieš iršanu zemes vien bai
V.Kušners
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 24.febru ra noteikumu Nr.496
„Nekust m īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mēr u
noteikšanas un mai as k rtība” grozījumu treš s nodaļas 16.1.punkts nosaka, ka lietošanas mēr i
nosaka, ja iek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa.

13
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekust m
īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma lietošanas mēr u noteikšanas un
mai as k rtība” grozījumu treš s nodaļas 16.1.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Pieš irt zemes vienībai 0,038 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 001 0131 Isnaudas
pag., Ludzas nov. zemes lietošanas mēr i ar kodu 1101 (zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma josl un ceļu zemes nodalījuma josl ).

11.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners
1.
Sakar ar to, ka zemes vienība 2,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0531
„Dzeguzītes”, Isnaudas, Ludzas nov. pēc Ludzas novada Isnaudas teritorijas pl nojuma 2013.2024.gadam. kas apstiprin ts 2013.gada 31.janv rī Ludzas novada domes sēdē ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Ludzas novada teritorijas pl nojuma 2013.-2024.gadam.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafisk daļa” ar lēmumu (protokols Nr.3.1.§)
paredzēta zaļ s zonas ierīkošanai un t s uzturēšanai.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada Isnaudas pagasta teritorijas pl nojumu 2013.2024.gadam, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu, Latvijas
Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to nostiprin šanu
zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība 2,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0531
„Zaļumiņš”, Isnaudas pag., Ludzas nov. (vair k vai maz k cik būs zemi dab uzmērot) un zemes
lietošanas mēr i ar kodu 0501 (dabas pamatnes, parki, zaļ s zonas un citas rekre cijas nozīmes
objektu teritorijas, ja taj s atļaut saimniecisk darbība nav pieskait ma pie k da cita klasifik cij
nor dīt lietošanas mēr a) par piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
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2. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju ievadīt Ludzas novada Isnaudas
pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm zemes vienību k atseviš u
nekust mo īpašumu.
2.
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 lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai un Ministru
kabinets var izdot rīkojumu par zemes piederību vai piekritību valstij. Valsts zemes dienests,
pamatojoties uz pašvaldības iesniegto lēmumu vai attiecīg s ministrijas sniegto inform ciju par
Ministru kabineta rīkojuma izdošanu, aktualizē kadastra inform cijas sistēmas datus. Šis
nosacījums ir spēk , līdz tiek pie emts un st jas spēk likums par rezerves zemes fonda
izmantošanu.
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punkts nosaka, ka pašvaldīb m
autonom funkcija ir g d t par savas administratīv s teritorijas labiek rtošanu un sanit ro tīrību
(ielu, ceļu laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu sav kšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pas kumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturt daļa nosaka, ka uz pašvaldības v rda
zemesgr mat s var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvalkdības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas, ja t s ir pašvaldības valdījum .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 41.panta otr s daļas 5.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt pašvaldībai un ierakst ma
zemesgr mat uz pašvaldības v rda, ja vietēj s pašvaldības teritorijas pl nojum attiecīgi
neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta 2.punktu,
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 3.panta ceturto daļu un 41.panta otr s daļas 5.punktu un Ludzas
novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes gabals 0,038 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 010 0131 Isnaudas
pag., Ludzas nov. ir piekrītošs Ludzas novada pašvaldībai
2. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju zemes vienība Ludzas novada
Isnaudas pagasta Nekust m īpašuma Valsts kadastra inform ciju sistēm būtu ievadīta k
atseviš s nekustamais īpašums.
12.§
Par zemes vien bu atz šanu par piekr tošu Latvijas valstij un ieskait šanu
rezerves zemes fondā
V.Kušners
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Ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 16.oktobra lēmumu Nr.1857 tika . S.
pieš irts lietošan zemes gabals 600 kv.m platīb Rožu iel 17A, Ludza ar izpirkšanas tiesīb m.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2009.gada 6.novembra lēmuma (protokols Nr.14.1.§)
14.punktu tika . S. izbeigtas lietošanas tiesības uz zemes gabalu 600 kv.m platīb ar kadastra
apzīmējumu 6801 001 0337 Rožu iel 17A, Ludza, Ludzas nov. un atzīts par piekrītošu Ludzas
novada pašvaldībai.
Sakar ar to, ka . S. 1997.gad iesniedza Ludzas pilsētas zemes komisij iesniegumu par
zemes pieš iršanu lietošan ar izpirkšanas tiesīb m Rožu iel 17A, Ludz , kur nor dīja
neatbilsošu zemes vienību uz kuras atrodas vi ai piederoša d rza m ji a, bet īstenīb d rza m ji a
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0757 Rožu iel 18, Ludza, Ludzas
nov. Uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0337 Rožu iel 17, Ludza, Ludzas nov.
personas Ludzas pilsētas zemes komisij nav iesniegušas iesniegumu uz zemes privatiz ciju
termi līdz 1999.gada 1.martam, ko nosaka Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu pilsēt s” 2.pants.
Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsēt s”
2.pants nosaka, ka līdz 1999.gada 1.martam Latvijas pilso i – dzīvojam s ēkas īpašnieki vai augļu
d rza lietot ji, kuriem zeme pieš irta augļu d rza ierīkošanai ar apbūves tiesīb m, var pieteikties
uz zemes iegūšanu īpašum par maksu, ja bijušie zemes īpašnieki vai vi u mantinieki nav
pieprasījuši šo zemi vai pieprasījuši par to kompens ciju, vai sa ēmuši līdzvērtīgu zemi cit viet .
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta otr s daļas 4.punkts nosaka, ka zeme, kuras piederība
1940.gada 21.jūlij nav konstatēta, zemes reformas laik piekrīt valstij un ierakst ma
zemesgr mat s uz valsts v rda, ja uz šīs zemes ir juridisk m person m piederošas ēkas (būves) vai
t d m fiziskaj m person m piederošas ēkas (būves), kur m nav tiesību iegūt zemi īpašum
saska ar zemes reformas likumiem.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas
Republikas pilsēt s” 2.pantu un „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesīb m un to
nostiprin šanu zemesgr mat s” 4.1 panta otr s daļas 4.punktu un Ludzas novada teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Atzīt, ka zemes vienība 600 kv.m platīb ar kadastra apzīmējumu 6801 001 0337 Rožu iel
17, Ludza, Ludzas nov. ir piekrītoša Latvijas valstij un j ieskatīta rezerves zemes fond , jo nav
pie emts Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojums.

13.§
Par kļūdu labošanu Ludzas novada domes s des 2009.gada 5.novembra l muma (protokols
Nr.14, 1.§ 14.punkta) „Par zemes lietošanas ties bu izbeigšanu un ku uztur šanai
nepieciešamās zemes plat bas noteikšanu” 1.punktā, 2.punktā, 3.punktā un 4.punktā
V.Kušners
Ar Ludzas pilsētas zemes komisijas 1997.gada 16.oktobra lēmumu Nr.1857 tika inai
Lēmuma teksts
14.§
Par zemes vien bas atz šanu par piekr tošu Ludzas novada pašvald bai
V.Kušners, A.Gendele
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Noklausoties zi ojumu par lēmuma projektu, jaut jums „Par zemes vienības atzīšanu par
piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai” tiek izslēgts no sēdes darba k rtības.
15.§
Par zemes nomas l guma termi a pagarināšanu
V.Kušners
1.
Izskatot Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, juridisk adrese „Niedras”,
Felicianova, Ciblas pag., Ciblas nov., 12.12.2013. iesniegumu, reģ. 14.12.2013. ar
Nr.31.1.1.11.2/2850, par zemes nomas līguma pagarin šanu uz zemes vienīb m ar kadastra
apzīmējumiem 6858 006 0116 un 6858 006 0157 Isnaudas pag., Ludzas nov. no rezerves zemes
fonda.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 22.decembra lēmuma (protokols Nr.29.5.§)
2.punktu tika pieš irts nom Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, zemes vienības
1,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0116 un 1,9 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6858 006 0157 Isnaudas pag., Ludzas nov. no rezerves zemes fonda līdz 2013.gada 31.decembrim.
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 30.decembrī noslēdza zemesgabala nomas līgums
Nr.187 ar Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, uz zemes vienīb m 1,6 ha platīb
ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0116 un 1,9 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0157
Isnaudas pag., Ludzas nov..
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 noregulēts ar likumu vai citu rējo normatīvo aktu (iest žu un tiesu
juridisk s obstrukcijas aizliegums). Tas nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz
to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas meh nismu, ka tas nav pilnīgs vaiu nav izdoti citi
normatīvie akti, kas tuv k regulētu attiecīg s tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz
gadījumu, kad nav izveidota iest de vai nedarbojas iest de, kurai šī tiesību norma ir j piemēro vai
cit d veid j piedal s t s piemērošan .
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 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pagarin t Ludzas novada pašvaldībai 2011.gada 30.decembrī noslēgto zemesgabala
nomas līgumu Nr.187 ar Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, uz zemes vienīb m
1,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0116 un 1,9 ha platīb ar kadastra apzīmējumu
6858 006 0157 Isnaudas pag., Ludzas nov. ar 2014.gada 1.janvāri uz vienu gadu.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no zemes gabala kadastr l s vērtības gad .
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3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt vienošan s par grozījumiem
lauku apvidus zemes nomas līgum .
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.
Izskatot Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, juridisk adrese „Niedras”,
Felicianova, Ciblas pag., Ciblas nov., 12.12.2013. iesniegumu, reģ. 14.12.2013. ar
Nr.31.1.1.11.2/2850, par zemes nomas līguma pagarin šanu uz zemes vienību (starpgabals) ar
kadastra apzīmējumiem 6858 006 0076 Isnaudas pag., Ludzas nov., kura ir Ludzas pašvaldībai
piekrītoša.
Ar Ludzas novada domes sēdes 2012.gada 22.decembra lēmuma (protokols Nr.29.5.§)
2.punktu tika pieš irta nom Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, zemes vienība
6,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0076 Isnaudas pag., Ludzas nov. līdz 2013.gada
31.decembrim.
Ludzas novada pašvaldība 2011.gada 30.decembrī noslēdza zemesgabala nomas līgumu
Nr.187 ar Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, uz zemes vienību 6,5 ha platīb ar
kadastra apzīmējumu 6858 006 0076 Isnaudas pag., Ludzas nov..
Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18, kas apstiprin ti ar Ludzas novada
domes sēdes 2013.gada 25.jūlija lēmumu (protokols Nr.18.48.§), otr s daļas 2.2.punkts nosaka, ka
neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesīb m, kura platība p rsniedz 2,0 ha nomas maksas
apmērs gad ir 3% no zemes kadastr l s vērtības plus PVN – bet ne maz k par Ls 15,00 gad plus
PVN.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 otr s daļas
2.2.punktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Pagarin t Ludzas novada pašvaldībai 2011.gada 29.decembrī noslēgto zemesgabala
nomas līgumu Nr.184 ar Z/s „NIEDRAS”, reģistr cijas numurs 46801002964, uz zemes vienību
6,5 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6858 006 0076 Isnaudas pag., Ludzas nov. no 2014.gada
1.janvāri uz pieciem gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 3,0 % no zemes gabala kadastr l s vērtības gad plus PVN – bet ne
maz k par Ls 15,00 gad plus PVN.
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskai nodaļai sast dīt vienošan s par grozījumiem
lauku apvidus zemes nomas līgum .
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
16.§
Par zemes nomu
V.Kušners
Lēmuma teksts
17. §
Par pašvald bai piekr tošo zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu pieš iršanu
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A.Trizna
1.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 1,0 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0631 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886
001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0631 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0631, Pildas
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Liepu iela”.
2.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,6 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0380 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886
001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0380 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0380, Pildas
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Zaļumu iela”.
3.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,1 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0636 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886
001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0636 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0636, Pildas
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Zaļumu š rsiela”.
4.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,1 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0598 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886
001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0598 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0598, Pildas
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Mednieku iela”.
5.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,1 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0633 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886
001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot, Ludzas novada
dome nolemj:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001
0633 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6886 001 0151 „Pagasta ceļi”, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 001 0633, Pildas
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Daudzdz vokļu māju
iela”.
6.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,3 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0462 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846
001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
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Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007
0462 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846 001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0462, Briģu
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Saimniec bas iela”.
7.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,02
ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0465 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846
001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,02 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007
0465 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846 001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,02 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0465, Briģu
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Smilšu iela”.
8.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,1 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0470 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846
001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007
0470 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846 001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0470, Briģu
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Skolas iela”.
9.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 1,0 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0476 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846
001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
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kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007
0476 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6846 001 0140 „Pagasta ceļi”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 1,0 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0476, Briģu
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „L vānu iela”.
10.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,4 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0319 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6878
001 0096 „Pagasta Ceļi”, Nirzas pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6878 005
0319 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6878 001 0096 „Pagasta Ceļi”, Briģu pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0319, Nirzas
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Nirzas iela”.
11.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,4 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0405 un zemes vienību 0,4 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0401 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6860 001 0330 „Pagasta
Ceļi”, Istras pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Nekustam
īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru Kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu
aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0405 un Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,4 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6860 001 0401 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6860 001 0330 „Pagasta
Ceļi”, Istras pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītaj m zemes vienīb m 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0405 un 0,4
ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0401, Istras pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu
nekustamo īpašumu ar nosaukumu „L vānu iela”.
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12.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,4 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0406 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6860
001 0330 „Pagasta Ceļi”, Istras pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0406 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6860 001 0330 „Pagasta Ceļi”, Istras pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,4 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0406, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Bazn cas iela”.
13.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,1
ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0407 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6860
001 0330 „Pagasta Ceļi”, Istras pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas
Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un
kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0407 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6860 001 0330 „Pagasta Ceļi”, Istras pagasts,
Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0407, Istras
pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Dārzu iela”.
14.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,3 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0377 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6892
003 0059 „Pagasta Ceļi”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta
reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005
0377 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6892 003 0059 „Pagasta Ceļi”, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0377,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „L vānu
iela”.
15.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,1 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0289 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6892
003 0059 „Pagasta Ceļi”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta
reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005
0289 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6892 003 0059 „Pagasta Ceļi”, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,1 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0289,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Tirgus iela”.
16.
Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai atdalīt zemes vienību 0,3 ha
platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0290 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6892
003 0059 „Pagasta Ceļi”, Rundēnu pagasts, Ludzas novads un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta
reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”, k arī Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR
– 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ludzas novada pašvaldība, reģistr cijas numurs 90000017453, atdala Ludzas
novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005
0290 no nekustam īpašuma ar kadastra numuru 6892 003 0059 „Pagasta Ceļi”, Rundēnu
pagasts, Ludzas novads.
2. Atdalītajai zemes vienībai 0,3 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6892 005 0290,
Rundēnu pagasts, Ludzas novads izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Latgales
iela”.
18. §
Par zemes vien bu atdal šanu un jaunu nosaukumu pieš iršanu
A.Trizna
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1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
19. §
Par pašvald bas ceļu plat bas un garumu apstiprināšanu
A.Trizna
1.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013.gada 25.novembra
vēstuli Nr.10-03/287751-1/1, reģ. 2013.gada 26.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1190, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (B-16)”Lielā P kova - Jerzova” (zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 68460060142) robežojošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
68460060003 un 68460060004 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t dēj di pašvaldības ceļa (B16)”Lielā P kova - Jerzova” posms 0,1 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m person m
īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, un k rezult t pašvaldības ceļš ar kadastra
apzīmējumu 68460060142 dal s uz diviem zemes gabaliem – 68460060142 ar platību 0,44 ha un
garumu 0,95 km, 68460060120 ar platību 0,03 ha un garumu 0,06 km.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novad , Briģu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0142 „Pagasta ceļi”) zemes platību 0,44 ha un garumu 0,95 km;
2. Apstiprin t Ludzas novad , Briģu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6846 006 0120 „Pagasta ceļi”) zemes platību 0,03 ha un garumu 0,06 km.
2.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013.gada 25.novembra vēstuli
Nr.10-03/287751-1/1, reģ. 2013.gada 26.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1190, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (B-20)”Lielā P kova - Janova” (zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 68460060128) robežojošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
68460060154 un 68460060118 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t dēj di pašvaldības ceļa (B16)”Lielā P kova - Jerzova” posms 0,12 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m
person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, un k rezult t pašvaldības ceļš
ar kadastra apzīmējumu 68460060128 dal s uz diviem zemes gabaliem – 68460060128 ar platību
0,18 ha un garumu 0,32 km, 68460060138 ar platību 0,17 ha un garumu 0,58 km.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
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1. Apstiprin t Ludzas novad , Briģu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6846 006 0128 „Pagasta ceļi”) zemes platību 0,18 ha un garumu 0,32 km;
2. Apstiprin t Ludzas novad , Briģu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6846 006 0138 „Pagasta ceļi”) zemes platību 0,17 ha un garumu 0,58 km.
3.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013.gada 25.novembra vēstuli
Nr.10-03/287751-27/1, reģ. 2013.gada 26.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1195, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (R-20)” Bori-Barsuki” (ceļa posms – zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 68920080158) robežojošas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 68920080005 robeža ier dīta pa ceļa vidu, t dēj di pašvaldības ceļa (R-20)” BoriBarsuki” posms 0,09 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m person m īpašum vai
tiesisk valdījum esošas zemes vienības, un k rezult t pašvaldības ceļš ar kadastra apzīmējumu
68920080158 dal s uz diviem zemes gabaliem – 68920080158 ar platību 0.2 ha un garumu – 0,41
km, 68920080164 ar platību 0.1 ha un garumu – 0,27 km.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 008 0158 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,2 ha un garumu 0,41 km;
2. Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 008 0164 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,1 ha un garumu 0,27 km.

4.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013.gada 27.novembra
vēstuli Nr.10-03/287751-18/1, reģ. 2013.gada 28.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1201, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (R-7)” Pušča-Strukali-Barsuku kapi” (ceļa
posms – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68920080158) robežojošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 68920080013, 68920080016 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t dēj di
pašvaldības ceļa (R-7)” Pušča-Strukali-Barsuku kapi” posms 0,32 km garum atrodas uz
fizisk m vai juridisk m person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, un k
rezult t pašvaldības ceļš ar kadastra apzīmējumu 68920080158 dal s uz diviem zemes gabaliem
– 68920080158 ar garumu – 0,41 km, 68920080163 ar platību 0.08 ha un garumu – 0,19 km.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 6892 008 0163 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,08 ha un garumu 0,19 km.
5.
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Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013. gada 25.novembra
vēstuli Nr.10-03/287751-27/1, reģ. 2013.gada 26.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1195, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (R-9)” Loborži-Mežaverpi” (ceļa posms –
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68920020089) robežojošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 68920020021, 68920020022, 68920020004, 68920020005 robežas ier dītas pa
ceļa vidu, t dēj di pašvaldības ceļa (R-9)” Loborži-Mežaverpi” posms 0,38 km garum atrodas
uz fizisk m vai juridisk m person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, un k
rezult t pašvaldības ceļš ar kadastra apzīmējumu 68920020089 dal s uz diviem zemes gabaliem
– 68920020089 ar platību 0.1 ha un garumu – 0,25 km, 68920020069 ar platību 0.03 ha un
garumu – 0,07 km.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 002 0089 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,1 ha un garumu 0,25 km;
2. Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 002 0069 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,03 ha un garumu 0,07 km.
6.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013. gada 25.novembra
vēstuli Nr.10-03/287751-27/1, reģ. 2013.gada 26.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1195, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (R-10)” Lisova-Punculova” (ceļa posms –
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68920070107) robežojošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 68920070026, 68920070004 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t dēj di pašvaldības
ceļa (R-10)” Lisova-Puncelova” posms 0,07 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m
person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, un k rezult t pašvaldības ceļš
ar kadastra apzīmējumu 68920070107 dal s uz diviem zemes gabaliem – 68920070107 ar platību
0.53 ha un garumu – 1.3 km, 68920070150 ar platību 0.4 ha un garumu – 1.22 km.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 007 0107 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,53 ha un garumu 1,3 km;
2. Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 007 0150 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,4 ha un garumu 1,22 km.
7.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013. gada 27.novembra vēstuli
Nr.10-03/287751-18/1, reģ. 2013.gada 28.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1201, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (R-10)” Lisova-Punculova” (ceļa posms –
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68920060177) robežojošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 68920060014, 68920060013 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t dēj di pašvaldības
ceļa (R-10)” Lisova-Punculova”posms 0.51 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m
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person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, līdz ar to pašvaldības ceļa ar
kadastra apzīmējumu 68920060177 garums ir 0,65 km un platība 0.23 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 006 0177 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,23 ha un garumu 0,65 km.
8.
Izskatot VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroja, 2013. gada 27.novembra
vēstuli Nr.10-03/287751-18/1, reģ. 2013.gada 28.novembrī ar Nr.3.1.1.7.1/1201, par inform cijas
sniegšanu, tika konstatēts, ka ar pašvaldības ceļu (R-10)” Lisova-Punculova” (ceļa posms –
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 68920070118) robežojošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 68920070098, 68920070038 robežas ier dītas pa ceļa vidu, t dēj di pašvaldības
ceļa (R-10)” Lisova-Punculova”posms 0.1 km garum atrodas uz fizisk m vai juridisk m
person m īpašum vai tiesisk valdījum esošas zemes vienības, līdz ar to pašvaldības ceļa ar
kadastra apzīmējumu 68920070118 garums ir 0,08 km un platība 0.02 ha.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra datu aktualiz cijas noteikumi”
132.3.apakšpunktu un Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
Apstiprin t Ludzas novad , Rundēnu pagast pašvaldības ceļam (zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 6892 007 0118 „Pagasta Ceļi”) zemes platību 0,02 ha un garumu 0,08 km.
20. §
Par zemes vien bas ar adresi „Dzelmes”, iseļi, Istras pagasts, Ludzas novads sadal šanu
atseviš ās zemes vien bās
A.Trizna
Izskatot T. K., personas kods XXX, dzīvo (adrese), 2013.gada 13.decembra iesniegumu,
reģ. 2013.gada 13.decembrī Ludzas novada pašvaldīb ar Nr.3-1.1.11.2/2845, par zemes nomas
tiesību atteikšanu uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0036 daļu, tika konstatēts,
ka Ludzas novada dome ar 30.09.2010. lēmumu (protokols Nr.26.,1.§,67.p.) nolēma izbeigt zemes
lietošanas tiesības T. K., personas kods XXX, uz zemes vienību 8,6 ha platīb ar kadastra
apzīmējumu 6860 003 0036. 2011.gada 6.aprīlī uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860
003 0036 noslēgts zemesgabala nomas līgums Nr.77. starp Ludzas novada pašvaldību un T. K..
Ludzas novada dome ar 2011.gada 8.septembra lēmumu (protokols Nr.18.,2.§,7.p.) nolēma
atzīt, ka zemes vienība 8,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0036, Istras pagasts,
Ludzas novads ir piekrītoša Ludzas novada pašvaldībai.
T. K. ar 13.12.2013. iesniegumu atsak s no zemes nomas tiesīb m uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 6860 003 0036 daļu 8,5 ha platīb .
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Sakar ar to, ka ir nepieciešamība Ludzas novada pašvaldībai sadalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 6860 003 0036 un adresi „Dzelmes”, iseļi, Istras pag., Ludzas nov., kura
platība ir 8,6 ha, pa atseviš m zemes vienīb m un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Nekustam īpašuma valsts kadastra likums”, 1.panta 14.punktu, Latvijas Republikas Ministru
Kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistr cijas un kadastra
datu aktualiz cijas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 „Nekust m īpašuma lietošanas mēr u klasifik cija un nekust m īpašuma
lietošanas mēr u noteikšanas un mai as k rtība”, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Anulēt mērniecības lietu zemes vienībai 8,6 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 003
0036 „Dzelmes”, iseļi, Istras pag., Ludzas nov.
2. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0036 un adresi „Dzelmes”,
iseļi, Istras pag., Ludzas nov., kura platība ir 8,6 ha div s daļ s ar platīb m 0,1 ha un 8,5 ha,
saska ar grafisko pielikumu.
3. Zemes vienībai 0,1 ha platīb :
3.1. saglab t īpašuma nosaukumu „Skaistumi”, Istras pag., Ludzas nov. un adresi
„Dzelmes”, iseļi, Istras pag., Ludzas nov.;
3.2. noteikt nekustam īpašuma lietošanas mēr i ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība.
4. Zemes vienībai 8,5 ha platīb :
4.1. izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Skaistumi 1”;
4.2. noteikt nekustam īpašuma lietošanas mēr i ar kodu 0101 - zeme, uz kuras galven
saimniecisk darbība ir lauksaimniecība.
5. Lūgt VZD Latgales reģion l s nodaļas Rēzeknes biroju izdarīt izmai as Ludzas novada
Istras pagasta nekustam īpašuma valsts kadastra inform ciju sistēm .
21. §
Par zemes nomas ties bu pieš iršanu un nomas l guma nosl gšanu
A.Trizna
Lēmuma teksts
22. §
Par adrešu pieš iršanu zemes vien bām un kām
A.Trizna
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adres cijas sistēmas noteikumi”, un Ludzas novada domes teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele,
Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 001 0165 un ar to funkcion li saistīt m
ēk m pieš irt adresi „Filips”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0105 un ar to funkcion li saistīt m
ēk m pieš irt adresi „Turība”, Konecpole, Istras pag., Ludzas nov.
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3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0106 un ar to funkcion li saistīt m
ēk m pieš irt adresi „Krejotava”, Konecpole, Istras pag., Ludzas nov.
4. Pieš irt apbūvētai zemes vienībai 0,2340 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6860 001
0056 adresi „Zaščirinski”, Vecslabada, Istras pag., Ludzas nov..
5. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0320 un ar to funkcion li saistīt m
ēk m pieš irt adresi „Andri i”, Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov.
6. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6846 007 0194 un ar to funkcion li saistīt m
ēk m pieš irt adresi „Juri enoki”, iv iki, Briģu pag., Ludzas nov.
7. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0060, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav adres cijas objekts.
8. Apstiprin t zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6878 008 0067 un ar to funkcion li
saistīt m ēk m adresi „Klusumi”, Skobuļi, Nirzas pag., Ludzas nov..
9. Pieš irt ēk m ar kadastra apzīmējumiem 6846 007 0478 001, 6846 007 0478 002 adresi
„Annele”, Brigi, Briģu pag., Ludzas nov..
10. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6846 001 0060, Briģu pagasts, Ludzas novads
nav adres cijas objekts.
11. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6860 009 0246, Istras pagasts, Ludzas novads
nav adres cijas objekts.
12. Pieš irt apbūvētai zemes vienībai 12,84 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6886 004
0247 adresi „Šleiteri”, Petriki, Pildas pag., Ludzas nov..
23. §
Par zemes vien bas atdal šanu un jauna nosaukuma pieš iršanu
A.Trizna
Lēmuma teksts
24. §
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas dz šanu
V.Laiz ne, A.Gendele
Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” (turpm k – Likuma) 26.panta 6.1
daļ noteikts, ka nokavēto nodokļu maks jumu piedzi u neuzs k, ja piedzenam par da
kopsumma nav liel ka par 10 latiem.
Likuma 25.panta pirm s daļas 5.apakštunkt noteikts, ka nodokļa par du atļauts dzēst
nodokļu maks t jam – š Likuma 26.panta 6.1 daļ paredzētaj gadījum , ja triju gadu laik no
maks juma termi a iest šan s nav pie emts lēmums par nokavēto maks jumu piedzi u un
3.apakšpunkt noteikts, ka nodokļa par du atļauts dzēst fiziskajai personai - nodokļu maks t jam vi a n ves gadījum , ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu par dus, k arī ar tiem
saistīt s soda naudas, nokavējuma naudas.
Likuma 25.panta trešaj daļ noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskait m nekustam
īpašuma nodokļa par dus, k arī ar tiem saistīt s nokavējuma naudas un soda naudas š panta
pirmaj daļ noteiktajos gadījumos dzēš attiecīg s pašvaldības.
Saska ar Likuma 25panta ceturto daļu pašvaldībai reizi ceturksnī j publicē sav m jas
lap inform cija par nodokļu par du dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25.panta pirm s daļas
3. un 5.apakšpunktu, trešo un ceturto daļu, 26.panta 6.1 daļu, k arī Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
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Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustam īpašuma nodokļa par du, k arī ar to saistīto pamatpar da
palielin jumu un nokavējuma naudu Ls 109,37 apmēr pašvaldības budžet saska ar pielikumu,
t.sk.:
pamatpar ds Ls 71,25;
nokavējuma nauda Ls 38,12 .
2. Pašvaldības m jas lap publicēt inform ciju par nekustam īpašuma nodokļa par du
dzēšanu.
25.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda, pamatparāda palielinājuma
un nokav juma naudas dz šanu
V.Laiz ne, A.Gendele
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr. 1486
„K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 99.pant noteikts, ka budžeta
iest de katr p rskata datum novērtē, vai past v objektīvi pier dījumi prasību un samaks to
avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru par dnieku un katru darījumu. Ja š di
pier dījumi past v, izdevumus uzkr jumiem novērtē nedroš s (apšaub m s) summas apmēr vai
procentos no par da vērtības un 100.pant noteikts, ka prasības, kuru piedzi a saska ar tiesību
norm m ir neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as
iespējamības termi š, izslēdz no uzskaites un atzīst p rējos izdevumos, k arī samazina izveidotos
uzkr jumus nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie ēmumus no uzkr jumu samazin juma.
Saska ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodev m” 25panta ceturto daļu
pašvaldībai reizi ceturksnī j publicē sav m jas lap inform cija par nodokļu par du dzēšanu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus,
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.
1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 99. un 100.pantu, k arī
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Dzēst nekustam īpašuma nodokļa par du, k arī ar to saistīto pamatpar da
palielin jumu un nokavējuma naudu Ls 8313,57 apmēr pašvaldības budžet saska
ar
pielikumu, t.sk.:
pamatpar ds Ls 4888,23;
pamatpar da palielin jums Ls 310,39;
nokavējuma nauda Ls 3114,95 .
2. Pašvaldības m jas lap publicēt inform ciju par nekustam īpašuma nodokļa par du
dzēšanu.
26.§
Par debitoru parādu izsl gšanu no uzskaites
T.Binovska
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Izvērtējot Ludzas novada pašvaldīb rīcīb esošo inform ciju un ar lietu saistītos apst kļus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas 27. punktu, Ministru kabineta
15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti”
99.punktu, kas nosaka, ka budžeta iest de katr p rskata datum novērtē, vai past v objektīvi
pier dījumi prasību un samaks to avansu sa emšanai, izvērtējot (ja tas ir iespējams) katru
par dnieku un katru darījumu. Ja š di pier dījumi past v, izdevumus uzkr jumiem novērtē
nedroš s (apšaub m s) summas apmēr vai procentos no par da vērtības,
100.punktu, kas nosaka, ka prasības, kuru piedzi a saska
ar tiesību norm m ir
neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts vai miris vai ir pag jis par da piedzi as iespējamības
termi š, izslēdz no uzskaites un atzīst p rējos izdevumos, k arī samazina izveidotos uzkr jumus
nedrošiem (šaubīgiem) par diem, atzīstot ie ēmumus no uzkr jumu samazin juma.
saska ar Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt no uzskaites no pašvaldības bilances debitoru par du par izlietoto siltumenerģiju
līdz 2003.gada 1.oktobrim kopsumm Ls 4206,31 saska ar pielikumu Nr.1.
27.§
Par nekustamā pašuma nodokļa parāda un nokav juma naudas piedzi u bezstr da kārt bā
T.Binovska
1.
Lēmuma teksts
2.
Lēmuma teksts
3.
Lēmuma teksts
4.
Lēmuma teksts
5.
Lēmuma teksts
6.
Lēmuma teksts
7.
Lēmuma teksts
8.
Lēmuma teksts
9.
Lēmuma teksts
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10.
Lēmuma teksts
11.
Lēmuma teksts
12.
Lēmuma teksts
13.
Lēmuma teksts
28.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 58 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2011.gada
22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par pār jiem pabalstiem Ludzas novadā”
apstiprināšanu
T.Binovska
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 43.panta trešo daļu, Euro ieviešanas k rtības
likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un
kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, teritori l s un
attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.58 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par p rējiem pabalstiem
Ludzas novad ””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.58
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27
„Par p rējiem pabalstiem Ludzas novad ””, rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides
aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.58 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par
p rējiem pabalstiem Ludzas novad ””:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
29.§
Par saistošo noteikumu Nr. 59 „Par groz jumiem
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Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas
novada pašvald bas l dzfinans juma apjomu un tā pieš iršanas kārt bu daudzdz vokļu
dz vojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaist to zemesgabalu
labiekārtošanai un dz vojamo māju renovācijai”” apstiprināšanu
T.Binovska
Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un emot
vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.59 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas 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 pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.59
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai
un dzīvojamo m ju renov cijai” rakstisk un elektronisk veid nosūtīt Vides aizsardzības un
reģion l s attīstības ministrijai zin šanai.
3. Uzdot sabiedrisko attiecību speci listei S.Rimšai saistošos noteikumus Nr.59 „Par
grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par
Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un t pieš iršanas k rtību daudzdzīvokļu
dzīvojamo m ju energoefektivit tes pas kumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiek rtošanai
un dzīvojamo m ju renov cijai””:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
30.§
Par ilgtermi a ieguld jumu norakst šanu
L.Mežule
1.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības
uzskaiti” 27.pantu, kas nosaka, ka „budžeta iest de katra p rskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par p rskatu sagatavošanu nav noteikts cit di) beig s novērtē, vai nepast v
pazīmes, kas nor da uz ilgtermi a ieguldījumu vērtības būtisku samazin jumu, saska ar Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
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Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no pašvaldības bilances ilgtermi a ieguldījumu „Ludzas novada sporta skolas
stadiona rekonstrukcijas tehnisko projektu”, tehnisk s dokument cijas izstr des gads – 2007.gada
19.decembris, s kotnēj vērtība Ls 39591,36; likvid cijas vērtība Ls 39591,36; pamatojums
norakstīšanai – dokument cija novecojusi.
2.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21. panta pirm s daļas 27. punktu, Ministru
kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības
uzskaiti” 27.pantu, kas nosaka, ka „budžeta iest de katra p rskata perioda (finanšu gada, ja
normatīvajos aktos par p rskatu sagatavošanu nav noteikts cit di) beig s novērtē, vai nepast v
pazīmes, kas nor da uz ilgtermi a ieguldījumu vērtības būtisku samazin jumu, saska ar Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Norakstīt no pašvaldības bilances ilgtermi a ieguldījumu „Ludzas tautas nama
vienk ršot s renov cijas tehnisko projektu”, tehnisk s dokument cijas izstr des gads – 2010.gada
17.novembris, s kotnēj vērtība Ls 3000,00; likvid cijas vērtība Ls 3000,00; pamatojums
norakstīšanai – dokument cija novecojusi, renov cija netiks veikta.
31.§
Par debitoru parādu dz šanu
L.Mežule
Saska ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu
Nr.1486 „K rtība, k d budžeta iest des k rto gr matvedības uzskaiti” 100.punktu, kas nosaka, ka
„Prasības, kuru piedzi a saska ar tiesību norm m ir neiespējama, jo par dnieks ir likvidēts vai
miris vai ir pag jis par da piedzi as iespējamības termi š, izslēdz no uzskaites un atzīst p rējos
izdevumos...”, un pamatojoties uz Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Dzēst debitoru par dus, norakstot no pašvaldības bilances 2013.gada budžeta izmaks s:
1.1. par du par komun lajiem pakalpojumiem ukšu pagastā sekojoš m person m:
1.1.1. V. B., p.k. XXX, miris 19.12.2012. – 14.63 LVL
1.1.2. J. A., p.k. XXX, mirusi 15.03.2013. – 91.41 LVL
1.2. par du par zemes nomu Cirmas pagastā sekojoš m person m:
1.2.1. S. K., p.k. XXX, miris 11.08.2013. – 0.26 LVL.
32.§
Par neiz r to dz vokļu apsaimniekošanas un apkures maksas apmaksu
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A.Poik ne
Ludzas novada pašvaldība ir izskatījusi 2013.gada 12.decembra sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Ludzas apsaimniekot js”, reģistr cijas numurs 42403015020, juridisk adrese –
Krišj a Barona iela 49, Ludza, vēstuli Nr. 1-9/571 „Par brīvo dzīvokļu apsaimniekošanas un
apkures maksas apmaksu” (reģ. pašvaldīb 12.12.2013. Nr.3.1.1.8.1/789) ar lūgumu segt no
Ludzas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 2013.gada novembra mēnesī aprē in to summu
Ls 62,48 par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas maksas apmaksu un Ls 115,85 par apkures
maksas apmaksu.
Izvērtējot Ludzas novada domes rīcīb esošo inform ciju un vēstulēm 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 izīrēt js norē in s ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojam s telpas lietošanu” 25. punktu un emot
vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumus,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Norē inos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekot js” iekļaut
izdevumus par Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
maksas un apkures maksas apmaksu 2013. gada novembra mēnesī par summu Ls 178,33 (viens
simts septi desmit asto i lati 33 santīmi).
2. Veikt Ludzas novada pašvaldības īpašum esošo neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas
izdevumus un apkures maksas apmaksu par 2013.gada novembra mēnesi pilnīgu apmaksu
Ls 178,33 (viens simts septi desmit asto i lati 33 santīmi) apmēr no Ludzas novada pašvaldības
budžeta dzīvokļu saimniecības uzturēšanai paredzētiem līdzekļiem atbilstoši 1. pielikumam.
3. Uzdot pašvaldības sekret rei piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola parakstīšanas
rakstveid nosūtīt SIA “Ludzas apsaimniekot js” domes lēmumu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram.
33.§
Par Ludzas novada domes 2013.gada 24.oktobra l muma „Par groz jumiem Ludzas novada
domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā (protokols Nr. 26, 29.§) „Par telpu nomu””
(protokols Nr.23, 22.§ ) papildināšanu
A.Poik ne
emot vēr pieprasījumu un saska
ar likumu „Par pašvaldīb m” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunktu un emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Papildin t Ludzas novada domes 2013.gada 24. oktobra lēmumu „Par grozījumiem
Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmum (protokols Nr. 26, 29.§) „Par
telpu nomu” (protokols Nr. 23, 22.§) 1.punktu 1.5.apakšpunktu un izteikt š d redakcij :
Nr.p.k.

Pakalpojumu nosaukums

Mērvienība

Maksa EURO

36
1.5.

Stacijas iel 41, Ludz (Tautas
nams)
Liel z le
Maz z le
Telpas

1 stunda
1 stunda
1 stunda

21,34
14,23
7,11

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības
S.Jakovļevam.

izpilddirektoram

34.§
Par atkritumu š irošanas akcijas „Ludzas novadā Skol ni š iro!” balvu pieš iršanu
M.Romanovska
Pašvaldības vides aizsardzības speci l budžeta līdzekļi izmantojami tikai t du pas kumu
un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un audzin šanu
vides aizsardzības jom , vides monitoringu, bioloģisk s daudzveidības saglab šanu un
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata p rmai m, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu,
atjaunošanu un ūde u aizsardzību, augš u un grunts aizsardzību un san ciju, vides aizsardzības
iest žu veiktspējas stiprin šanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu p rvaldību, arī
k kompens ciju atkritumu poligona ietekmes zon dzīvojošiem iedzīvot jiem.
Lai veicin tu dalītu atkritumu v kšanu pašvaldības teritorij , veicin tu izpratnes
veidošanos par atkritumu š irošanu un otrreizēju atkritumu p rstr di, Ludzas novada pašvaldība
sadarbīb ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOT JS” organizēja Ludzas novada pašvaldības
Ludzas pilsētas un Ludzas novada lauku skolu 5.-9.klašu skolēniem sadzīves atkritumu š irošanas
akciju „Ludzas novad Skolēni š iro!”.
Sadzīves atkritumu š irošanas akcija „Ludzas novad Skolēni š iro!” norisin j s no
2013.gada 16.septembra – 2013.gada 1.decembrim, kuras laik tika sav kti 26 tonnas stikla
pudeļu, 2.4 tonnas plastmasas pudeļu un 90 kgs tetrapaku.
2013.gada 1.decembrī sadzīves atkritumu š irošanas akcija „Ludzas novad Skolēni
š iro!” ir noslēgusies, k rezult t galveno balvu (6 klašu braucieni, attiecīgi 2 braucieni - 200
LVL (284.57 EUR) vērtīb , 2 braucieni - 150 LVL (213.43 EUR) vērtīb un 2 braucieni - 100
LVL (142.29 EUR) vērtīb , braucienu cen neiekļaujot transporta izdevumus. Atkarīb no
brauciena summas lieluma, pozīcijas iedalītas I, II un III viet ) ir ieguvuši: I - Ludzas pilsētas
ģimn zijas 8a.klase un Pildas pamatskolas 7.klase, II - Ludzas pilsētas ģimn zijas 7c.klase un
Pildas pamatskolas 8.klase, III - Ludzas pilsētas ģimn zijas, Ludzas 2.vidusskolas un Pildas
pamatskolas akcijas aktīv kie skolēni.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 15.panta pirm s daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 29.pantu, emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Pieš irt 900 LVL (1280.58 EUR) sadzīves atkritumu š irošanas akcijas „Ludzas
novad Skolēni š iro!” uzvarēt ju apbalvošanai (galven s balvas izdevumu segšanai).
2. Noteikt un pieš irt finansi los līdzekļus sadzīves atkritumu š irošanas akcijas „Ludzas
novad Skolēni š iro!” galven s balvas (6 klašu braucieni) transporta izdevumu segšanai.
3. Apmaksu veikt no Dabas resursu nodokļa līdzekļiem (budžeta. izdevumu klasifik cijas
kods atbilstoši funkcion laj m kategorij m 05.100, budžeta. izdevumu klasifik cijas kods
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atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m 2000), samazinot prognozētos Dabas resursu nodokļa
līdzekļus pamatkapit la veidošanai (budžeta. izdevumu klasifik cijas kods atbilstoši
funkcion laj m kategorij m 05.100, budžeta. izdevumu klasifik cijas kods atbilstoši
ekonomiskaj m kategorij m 5000).
35.§
Par Ludzas novada Ilgtsp j gas enerģijas r c bas plāna 2013.-2020.gadam apstiprināšanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība 2012.gada 20.decembrī pie ēma lēmumu pievienoties Pilsētas
mēru pakta kustībai un ap ēm s gada laik izstr d t Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības pl nu.
Ludzas novada pašvaldība piedal s projekt „SEAP PLUS – Ilgspējīgas enerģijas rīcības pl ni –
vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošan ”, kura ietvaros tika izstr d ts Ludzas novada
Ilgtspējīgas enerģijas rīcības pl ns 2013.-2020.gadam.
Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības pl n 2013.-2020.gadam ir iestr d tas rīcības
CO2 emisiju samazin šanai.
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības pl na 2013.-2020.gadam saska
ar pielikumu.
2. Publicēt Ludzas novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības pl nu 2013.-2020.gadam
pašvaldības m jas lap www.ludza.lv
36.§
Par pašvald bas l dzfinans juma pieš iršanu
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Ludzas pension ru biedrības
„Līdzdalībai nav vecuma” 12.12.2013. iesniegumu ar lūgumu nodrošin t līdzfinansējumu
semin ra organizēšanai.
Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles
k rtības nolikuma 14.punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
sabiedrisk organiz cija, kura īsteno sabiedriskas nozīmes pas kumu.
Saska ar Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles k rtības
nolikuma 16.punktu, pas kumu realizēšanai pieš iram summa ir līdz Ls 100,00.
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas sēdes
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
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1. Pieš irt Ludzas pension ru biedrībai „Līdzdalībai nav vecuma” pašvaldības finansējumu
LVL 100,00 apmēr semin ra organizēšanai.
2. Ludzas pension ru biedrībai „Līdzdalībai nav vecuma” divu nedēļu laik pēc pas kuma
iesniegt Ludzas novada pašvaldībai p rskatu par finansu līdzekļu izlietojumu saska
ar
pieš iršanas mēr i, pievienojot attiecīgus maks jumus apliecinošu dokumentu kopijas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošin t Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
37.§
Par piedal šanos biedr bas „Ludzas rajona partner ba” izsludinātajā atklātu projektu
iesniegumu konkursa X kārtā
M.Romanovska, A.Gendele
Noklausoties zi ojumu par lēmumu projektu, projekta kopēj m izmaks m, projekta
līdzfinansējumu, sēdes vadīt ja A.Gendele aicina balsot par lēmuma projektu ar precizējumiem.
Pamatojoties uz 2013.gada 29.oktobra biedrības „Ludzas rajona partnerība” izsludin to
atkl tu projektu iesniegumu konkursa 10.k rtu Lauku attīstības programmas 413.pas kuma
ietvaros „Lauku ekonomikas daž došana un dzīves kvalit tes veicin šana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorij ” 2.aktivit tes - iek rtu, tehnikas, aprīkojuma, inform cijas
tehnoloģiju un programmu nodrošin juma ieg de un uzst dīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivit šu (taj skait apm cību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīv laika pavadīšanas aktivit šu) daž došanai vietējiem iedzīvot jiem, rīcību: sabiedrībai
pieejam s rtelpas labiek rtošana, k arī emot vēr Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu un soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas un teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēžu
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt iesniegšanai biedrībai „Ludzas rajona partnerību” izsludin taj projektu
iesniegumu konkursa 10.k rt Ludzas novada pašvaldības izstr d to projekta iesniegumu „B rnu
un jauniešu akt vās atpūtas laukuma izveide Ludzas pils tā”, kas paredz bērnu rotaļu laukuma
izveidi Ludz , Ludzas novads. Projekta kopējais finansējums – Ls 6667,10, attiecin m s izmaksas
– Ls 5510,00.
2. Apstiprin t projekta līdzfinansējumu 10 % apmēr no attiecin maj m izmaks m, t.i.,
Ls 551,00.
3. Projekt PVN nav attiecin m s izmaksas, apstiprin t PVN apmaksu, kas sast da
Ls 1157,00.
4. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2014.gada Ludzas novada budžet .
38.§
Par l dzfinans juma nodrošināšanu projektam „Tour de Latgale & Pskov”
M.Romanovska
Ludzas novada pašvaldība ir sa ēmusi un izskatījusi Latgales pl nošanas reģiona
10.12.2013. vēstuli Nr. 01-12/241.
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Latgales pl nošanas reģions kop ar Latgales reģiona attīstības aģentūru 2012.-2014. gad
realizē Igaunijas, Latvijas un Krievijas p rrobežu sadarbības programmas projektu „Tour de
Latgale & Pskov”. 2013.gada decembrī projekta ietvaros tika sagatavoti un iesniegti Apvienotaj
Tehniskaj sekretari t projekta budžeta un aktivit šu grozījumi, paredzot izveidot virtu la
Ludzas pils trīsdimensiju modeļa tūrisma aplik ciju.
Ludzas novada pašvaldībai projekta ietvaros pēc grozījumu apstiprin šanas un attiecīgas
iepirkuma procedūras veikšanas ir paredzēta tūrisma aplik cijas izstr de par kopējo summu
24173,98 EUR. Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 15 % no investīciju apmēra jeb
3623,10 EUR.
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas sēdes
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu un finanšu komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta „Tour de Latgale & Pskov” papildus aktivit ti un pieš irt projektam
līdzfinansējumu 15 % apmēr no kopēj m investīcij m 24173,98 EUR, kas sast da 3626,10 EUR.
2. Finansējumu projekta īstenošanai paredzēt 2014.gada Ludzas novada budžet .
3. Uzdot Administratīvai nodaļai piecu dienu laik pēc domes sēdes protokola
parakstīšanas nosūtīt to Latgales pl nošanas reģionam.
39.§

Par groz jumiem nolikumā „Ludzas novada pašvald bas l dzfinans juma
pieš iršanas un kontroles kārt ba”
M.Romanovska

Pamatojoties uz Euro ieviešanas k rtības likuma 6.pantu un vadlīnijas pašvaldīb m p rejas
period no latiem uz eiro, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu un teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes nolikum „Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma
pieš iršanas un kontroles k rtība”, kas apstiprin ts ar 2012.gada 26.janv ra lēmumu (prot.Nr.3
48.§) sekojošus grozījumus:
1.1. Punktu 13.izteikt š d redakcij : „13. Projekta finansējumam pieš iram summa līdz
EUR 1430,00 vienam projektam, bet ne vair k k 25 % no projekta attiecin maj m izmaks m”;
1.2. Punktu 13.1izteikt š d redakcij : „13.1Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
Sabiedrisk s organiz cijas, kuru projekta aktivit tes tiks realizētas novada teritorij un pl notie
rezult ti ir vērsti uz av rijas situ cijas novēršanu infrastruktūras labiek rtošanas jom . Š diem
projektiem maksim l pieš iram summa ir līdz EUR 7120,00 vienam projektam, bet ne vair k k
50 % no projekta attiecin maj m izmaks m”;
1.3. Punktu 16.izteikt š d redakcij : „16. Sabiedriskas nozīmes pas kumu realizēšanai
pieš iram summa ir līdz EUR 150,00 vienam pas kumam”.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai protokola izrakstu Par grozījumiem nolikum
„Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma pieš iršanas un kontroles k rtība” (prot.Nr.26, 39.§)
izlikt redzam viet Ludzas novada pašvaldības ēk .
3. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
protokola izrakstu „Par grozījumiem nolikum „Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma

40
pieš iršanas un kontroles k rtība” (prot. Nr.26, 39.§) izlikšanu redzam viet Ludzas novada
pagastu p rvalžu ēk s.
4. Lēmums st jas spēk euro ieviešanas dien .
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
40.§
Par Saistošo noteikumu Nr. 60 „Par groz jumiem Ludzas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvald bas sociālajiem
pakalpojumiem”” apstiprināšanu
E.Mekšs
Pamatojoties uz Soci lo pakalpojumu un soci l s palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un
emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu un finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra
sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes saistošos noteikumus Nr.60 „Par grozījumiem Ludzas
novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības
soci lajiem pakalpojumiem””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības sekret rei I.Vondai:
2.1. Triju dienu laik pēc saistošo noteikumu parakstīšanas saistošos noteikumus Nr.60
„Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
Ludzas novada pašvaldības soci lajiem pakalpojumiem”” 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 nedēļas un ne vēl k
k sešas nedēļas pēc saistošo noteikumu Nr.60 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada
21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības soci lajiem
pakalpojumiem””, pie emšanas, saska ar likuma „Par pašvaldīb m” 45.panta trešo daļu:
3.1. publicēt saistošos noteikumus Ludzas novada domes informatīvaj izdevum „Ludzas
Novada Vēstis”;
3.2. izlikt saistošos noteikumus redzam viet Ludzas novada domes ēk .
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam F.Bokišam nodrošin t
saistošo noteikumu izlikšanu redzam viet Ludzas novada pagastu p rvalžu ēk s.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
41. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 30, 18. Novembra ielā 25, Ludzā, Ludzas novadā 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 dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
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ceturt s daļas 5.punktu - atseviš os gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts dzīvokļa īrnieces (Raisas Soročinas)
atsavin šanas ierosin jums, dzīvo 18. Novembra iel 25 dz. 30, Ludz , Ludzas novad .
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 lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 30, Ludz ,
18.Novembra iel 25, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 30, kas atrodas Ludza novad , Ludz , 18. Novembra iel 25,
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 30, kas atrodas Ludza novad , Ludz , 18.
Novembra iel 25, reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
42. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 1, M. Ezerkrasta ielā 36, Ludzā, Ludzas novadā 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 dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atseviš os gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts dzīvokļa īrnieces (Irīnas Donskas) atsavin šanas
ierosin jums, dzīvo M. Ezerkrasta iel 36 dz. 1, Ludz , Ludzas novad .
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 lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1, Ludz , M.
Ezerkrasta iel 36, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai”, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
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1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 1, kas atrodas Ludza novad , Ludz , M.Ezerkrasta iel 36,
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 1, kas atrodas Ludza novad , Ludz , M.Ezerkrasta
iel 36, reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
43. §
Par dz vokļa pašuma Nr. 2, M. Ezerkrasta ielā 36, Ludzā, Ludzas novadā 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 dēm to funkciju nodrošin šanai un likuma 4.panta
ceturt s daļas 5.punktu - atseviš os gadījumos publiskas personas nekustam īpašuma
atsavin šanu var ierosin t īrnieks vai vi a ģimenes loceklis, ja vi š vēlas nopirkt dzīvojamo
m ju, t s dom jamo daļu vai dzīvokļa īpašumu.
Ludzas novada pašvaldīb tika reģistrēts dzīvokļa īrnieces (Margaritas Derbe ovas)
atsavin šanas ierosin jums, dzīvo M. Ezerkrasta iel 36 dz. 2, Ludz , Ludzas novad .
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 lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2, Ludz ,
M. Ezerkrasta iel 36, Ludz , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai” un Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Uzs kt dzīvokļa Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , M.Ezerkrasta iel 36,
atsavin šanas procedūru.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus nekustam īpašuma - dzīvokļa Nr. 2, kas atrodas Ludza novad , Ludz , M.Ezerkrasta
iel 36, reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
44. §
Par nekustamā pašuma „Pagastmāja”, ar kadastra apz m jumu
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68780050316, c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un izsoles rezultāta
apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 27.jūnij Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par zemes gabala
un nedzīvojam s ēkas „Pagastm ja”, Nirzas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
2013.gada 27.novembrī plkst. 15.00 notika objekta izsole. T k neviens pretendents
nepieteicas – izsole tika atzīta par nesekmīgu.
Pamatojoties uz augst k minēto un emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par nekustam īpašuma „Pagastm ja”,
ar kadastra apzīmējumu 68780050316, c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola
un izsoles rezult ta apstiprin šanu”, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2013.gada 27.novembra izsoles protokolu un izsoles rezult tu.
2. Atzīt rīkoto izsoli par nesekmīgu.
45. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala 176 kvm plat bā, ar kadastra apz m jumu
68010040684, Tirgus ielā 2A, Ludza, Ludzas novads izsoles protokola un rezultāta
apstiprināšanu
E.Mekšs
2012.gada 27.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par zemes
gabala 176 m2,kopplatīb Ludz , Tirgus iel 2A, nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 25,75.§).
2013.gada 28.febru rī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala, kas atrodas Tirgus iel 2A, Ludz , Ludzas novad izsoles noteikumu un
s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr.4, 65.§).
Objekta izsolē piedalīj s viena personas. Objektu nosolījis un summu - LVL 483,00 (četri
simti asto desmit trīs lati un 00 santīmi) piln apmēr ieskaitīja – V. R., personas kods XXX.
Pamatojoties uz augst k minēto un emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par nekustam īpašuma, zemes gabala
176 kvm platīb , ar kadastra apzīmējumu 68010040139, Tirgus iel 2A, Ludza, Ludzas novads
izsoles protokola un rezult ta apstiprin šanu”, Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma
34. panta pirmo un otro daļu un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t zemes gabala 176 kvm platīb , ar kadastra apzīmējumu 68010040684,
Tirgus iela 2A, Ludza, Ludzas novads izsoles protokolu un izsoles rezult tu, pamatojoties uz
kuru, objektu ieg d jis V. R., personas kods XXX.

46. §
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Par nekustamā pašuma „Pagastmāja”, ar kadastra apz m jumu
68780050316, c. Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads izsoles noteikumu
un sākumcenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 27.jūnij Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par zemes gabala
un nedzīvojam s ēkas „Pagastm ja”, Nirzas pagast , Ludzas novad nodošanu atsavin šanai.
Pamatojoties uz LR likuma „Publiskas personas mantas atsavin šanas likums” 10.pantu,
Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu
„Par nekustam īpašuma „Pagastm ja”, ar kadastra Nr. 68780050316, c. Nirza, Nirzas pagasts,
Ludzas novads izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu”, emot vēr Ludzas novada
domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs
Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t nekustam īpašuma otr s izsoles s kumcenu - Ls 4242,40 (četri tūkstoši divi
simti četrdesmit divi lati un 40 santīmi), jeb 6036,39 EUR un izsoles noteikumus, saska ar
pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.

47. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala 2,31 ha plat bā ar kadastra apz m jumu 6850 002
0234, „L ders”, Cirmas pagasts, 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 dēm to funkciju nodrošin šanai.
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 lēmējinstitūcija, emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par nekustam īpašuma, zemes gabala
2.31 ha platīb ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0234, „Līders”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
nodošanu atsavin šanai”, emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Nodot atsavin šanai zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0234, 2,31 ha
platīb , „Līders”, Cirmas pagast , Ludzas novad .
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2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības ierīcības inženierim V.Kušneram sagatavot
dokumentus zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6850 002 0234, „Līders”, Cirmas pagast ,
Ludzas novad , reģistrēšanai Zemesgr mat .
3. Nekustam īpašuma novērtēšanu uzdot veikt Ludzas novada pašvaldības īpašuma
novērtēšanas komisijai, pieaicinot sertificētu vērtēt ju.
4. Uzdot Ludzas novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijai veikt nekustam
īpašuma nosacīt s cenas noteikšanu un iesniegt to apstiprin šanai Ludzas novada domē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
48. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala 1,61 ha plat bā, ar kadastra apz m jumu 6850 007
0307, „Ceiruļi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un rezultāta
apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 28.mart Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala 1,7 ha platīb ar kadastra Nr. 6850007 0307, Cirmas pagast , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 5,71.§).
2013.gada 26.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala „Ceiruļi”, 1.61 ha platīb ar kadastra Nr. 68500070307, Cirmas pagast ,
Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols Nr. 22, 58.§).
2013.gada 26.novembrī notika objekta izsole. Objekta izsolē piedalīj s viena personas.
Objektu nosolījis un summu - LVL 1070,00 (viens tūkstotis septi desmit lati un 00 santīmi) piln
apmēr ieskaitīja – A. K., personas kods XXX, adrese (adrese).
Pamatojoties uz augst k minēto un emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par nekustam īpašuma, zemes gabala
1,7 ha platīb , ar kadastra apzīmējumu 6850 007 0307, „Ceiruļi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads
izsoles protokola un rezult ta apstiprin šanu”, Publiskas personas mantas atsavin šanas likuma
34. panta pirmo un otro daļu un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2013.gada 26.novembra, zemes gabala 1,61 ha platīb , ar kadastra
apzīmējumu 6850 007 0307, „Ceiruļi”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles protokolu un
izsoles rezult tu, pamatojoties uz kuru, objektu ieg d jis A. K., personas kods: XXX, adrese:
(adrese).

49. §
Par nekustamā pašuma, zemes gabala 0,38 ha plat bā, ar kadastra apz m jumu 6850 007
0296, „Teresva”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles protokola un rezultāta
apstiprināšanu
E.Mekšs
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2013.gada 28.mart Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par nekustam
īpašuma, zemes gabala 0.3 ha platīb ar kadastra Nr. 6850 007 0296, Cirmas pagast , Ludzas
novad nodošanu atsavin šanai” (protokols Nr. 5,72.§).
2013.gada 26.septembrī Ludzas novada domes sēdē tika pie emts lēmums „Par
nekustam īpašuma, zemes gabala „Teresva”, 0.38 ha platīb ar kadastra Nr. 68500070296,
Cirmas pagast , Ludzas novad izsoles noteikumu un s kumcenas apstiprin šanu” (protokols
Nr. 22, 57.§).
2013.gada 26.novembrī notika objekta izsole. Objekta izsolē piedalīj s viena personas.
Objektu nosolījis un summu - LVL 556,00 (pieci simti piecdesmit seši lati un 00 santīmi) piln
apmēr ieskaitīja – A. K., personas kods XXX, adrese (adrese).
Pamatojoties uz augst k minēto un emot vēr Ludzas novada pašvaldības īpašuma
atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „ Par nekustam īpašuma, zemes gabala
0.38 ha platīb , ar kadastra apzīmējumu 6850 007 0296, „Teresva”, Cirmas pagasts, Ludzas
novads izsoles protokola un rezult ta apstiprin šanu”, Publiskas personas mantas atsavin šanas
likuma 34. panta pirmo un otro daļu un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t 2013.gada 26.novembra, zemes gabala 0,38 ha platīb , ar kadastra
apzīmējumu 6850 007 0296, „Teresva”, Cirmas pagasts, Ludzas novads izsoles protokolu un
izsoles rezult tu, pamatojoties uz kuru, objektu ieg d jis A. K., personas kods XXX, adrese
(adrese).

50. §
Par dz vokļa Nr. 8, Liepājas ielā 25A, Ludzā, Ludzas novadā atsavināšanu un
pārdošanas cenas apstiprināšanu
E.Mekšs
2013.gada 22.august Ludzas novada dome pie ēma lēmumu „Par dzīvokļa Nr. 8,
Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanu un p rdošanas cenas apstiprin šanu”
(protokols Nr. 20, 49.§).
Saska ar minēto lēmumu:
1) Dzīvokļa īpašums Nr. 8, Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad reģistrēts Ludzas
rajona tiesas nodaļ , Ludzas pilsētas zemesgr matas nodalījum Nr. 823-8;
2) Ludzas novada pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisija noteica objekta p rdošanas
cenu – LVL 3039,00 (trīs tūkstoši trīsdesmit devi i lati un 00 santīmi), jeb 4324,00 EUR.
Saska ar Publiskas personas mantas atsavin šanas likumu un pamatojoties uz Ludzas
novada pašvaldības īpašuma atsavin šanas komisijas 2013.gada 17.decembra lēmumu „Par
dzīvokļa Nr. 8, Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad atsavin šanu un p rdošanas cenas
apstiprin šanu”, un emot vēr Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s
komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s
komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs
Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:

47
1. Apstiprin t dzīvokļa Nr. 8, Liep jas iel 25A, Ludz , Ludzas novad , p rdošanas cenu
- LVL 3039,00 (trīs tūkstoši trīsdesmit devi i lati un 00 santīmi) latu apmēr , jeb 4324,00 EUR.
2. Atsavin t par labu A. B., personas kods XXX, dzīvokli Nr. 8, Liep jas iel 25A, Ludz ,
Ludzas novad , kopīpašuma dom jam daļa no būves (kadastra apzīmējums 68010030014001),
kopīpašuma dom jam daļa no zemes (kadastra apzīmējums 68010030014), Ludz , Ludzas
novad par summu LVL 3039,00 (trīs tūkstoši trīsdesmit devi i lati un 00 santīmi) latu apmēr ,
jeb 4324,00 EUR, kuru personai ir j iemaks pašvaldības pamatbudžeta kont 4 (četru) mēnešu
laik no lēmuma pie emšanas dienas vai j sniedz pašvaldībai atbildi, nor dot vēlamo samaksas
termi u par objektu, kas nav ilg ks par 5 (pieciem) gadiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram, vi a
prombūtnes laik izpilddirektora vietniekam.
51.§
Par mobilo tālru u ikm neša sarunu izmaksu limitu apstiprināšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
27.punktu, ievērojot 27.01.2011. Ludzas novada pašvaldības noteikumu Nr.1 „K rtība, k d
Ludzas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu
resursus” 4.4.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput ti
Alīna Gendele, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, atklāti balsojot: PAR – 12 (Andrejs Andrejevs,
Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprin t sekojošus mobilo t lru u sarunu izmaksu limitus:
1.1. Ludzas novada domes priekšsēdēt jam – EUR 40,00 mēnesī;
1.2. Ludzas novada domes priekšsēdēt ja vietniekam – EUR 30,00 mēnesī;
1.3. Ludzas novada domes priekšsēdēt ja vietniekam attīstības jaut jumos – EUR 30,00 mēnesī;
1.4. Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram – EUR 30,00 mēnesī.
2. Noteikt, ka iepriekšēj mēnesī limita ietvaros neizmantotos līdzekļus par mobilo t lru u
sarun m, ir tiesības izmantot n košaj mēnesī.
3. Mobilo t lru u sarunas atvaļin jumu un darba nespējas (slimības) laik
apmaks tas.

netiek

4. Kontroli par mobilo t lru u sarunu izmaksu limitu ievērošanu uzdot Ludzas novada
pašvaldības Finanšu un gr matvedības nodaļai.
5. Lēmums st jas spēk 2014.gada 1.janv rī.
6. Ar šī lēmuma spēk st šanos spēku zaudē Ludzas novada domes 2012.gada 12.janv ra
rk rtas sēdē pie emtais lēmums „Par mobilo t lru u ikmēneša sarunu izmaksu limitu
apstiprin šanu” (protokols Nr.2, 13.§).
52.§
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Par groz jumiem Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikumā „Ludzas novada
pašvald bas darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”
S.Jakovļevs, V.Diba ins, A.Gendele
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deput ta statusa likuma
14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likumu, likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas 13.punktu un 27.punktu, ievērojot
29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikuma 9.1.punktu
un emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s
komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 14
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Voldem rs
Diba ins); Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 29.decembra nolikum
pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju nolikums” š dus grozījumus:

„Ludzas novada

1.1. izslēgt 1.2.punkt v rdus „pašvaldības administr cijas darbiniekiem”;
1.2. izslēgt 1.5.punkt v rdus „un pašvaldības administr cijas nodaļu vadīt js”;
1.3. aizst t 2.1.punkt v rdu „latos” ar v rdu „euro”;
1.4. izslēgt 2.2.punkt lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „LVL 20,00” un „LVL 15,00”;
1.5. aizst t 3.5.punkt lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 150” ar eiro simbolisko
apzīmējumu un skaitli „EUR 213,43”;
1.6. izslēgt 3.6.punktu;
1.7. aizst t 4.6.punkt lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 150” ar eiro simbolisko
apzīmējumu un skaitli „EUR 213,43”.
1.8. izslēgt 4.7.punktu;
1.9. aizst t 5.4.punkt lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 150” ar eiro simbolisko
apzīmējumu un skaitli „EUR 213,43”;
1.10. izslēgt 5.5.punktu;
1.11. aizst t 6.3.punkt lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 2,50” ar eiro simbolisko
apzīmējumu un skaitli „EUR 4,00”;
1.12. aizst t 7.4.punkt lata simbolisko apzīmējumu un skaitli „Ls 150” ar eiro simbolisko
apzīmējumu un skaitli „EUR 213,43”;
1.13. izslēgt 7.5.punktu;
1.14. izteikt 8.1.punktu š d redakcij :
„8.1. Novada pašvaldības administr cijas darbinieku amatalgas nosaka proporcion li (turpm k
- %) no pašvaldības izpilddirektora amatalgas sekojoš k rtīb :
Struktūrvien ba
Amata nosaukums
% no izpilddirektora algas
Izpilddirektors
80-85
Vad ba
(no priekšsēdēt ja algas)
Izpilddirektora vietnieks
55-65
(no priekšsēdēt ja algas)
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Administrat vā nodaļa

Finanšu un grāmatved bas
nodaļa

Att st bas un nekustamā
pašuma nodaļa
Juridiskā nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļa

Vadīt js
Galvenais speci lists
Speci lists
Automobiļa vadīt js
Saimniecības vadīt js
Apkopējs
Vadīt js

60-75
51-60
40-55
35-45
30-40
20-22
90

Vadīt ja vietnieks
Galvenais speci lists
Speci lists
Vadīt js

51-65
51-65
40-60
60-75

Galvenais speci lists
Speci lists
Vadīt js
Galvenais speci lists
Speci lists
Vadīt js
Vadīt ja vietnieks

51-65
40-60
60-75
51-65
40-60
51-60
40-55

Novada pašvaldības administr cijas darbinieku amatu sarakstus un amatalgas, saska ojot ar
domes priekšsēdēt ju, apstiprina pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz iest dei „Ludzas
novada pašvaldība” pieš irto budžeta gada atlīdzības fondu, ko apstiprina ar Ludzas novada
domes lēmumu.”
2. Lēmuma 1.punkta 1.3., 1.4., 1.5., 1.7., 1.9., 1.11., 1.12. apakšpunkts st jas spēk
2014.gada 1.janv rī.
53.§
Par Ludzas novada domes deputātu darba samaksu
S.Jakovļevs
Saska
ar Centr l s statistikas p rvaldes m jas lap
ievietoto inform ciju
(http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/iedzivotaju-ienemumi-galvenie-raditaji-30268.html)
valstīt str d jošo mēneša vidēj s darba samaksas apmērs bruto 2012.gad bija 684 EUR.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
12.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta
otro daļu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 2.1.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu
past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s
un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita
Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs,
Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav;
ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada domes deput tu mēnešalgu EUR 239,00
apmēr .
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54.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tāja amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2. un 3.2.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties
uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s
Alīna Gendele, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars
Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada domes priekšsēdēt ja mēneša amatalgu
EUR 1537,00 apmēr .
55.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2. un 4.2.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties
uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s
Edgars Mekšs, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada domes priekšsēdēt ja vietnieka mēneša
amatalgu EUR 1383,00 apmēr .
56.§
Par Ludzas novada domes priekšs d tāja vietnieka att st bas jautājumos amatalgas
noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2. un 4.2.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties
uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s
Aivars Meikš ns, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
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Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada domes priekšsēdēt ja vietnieka attīstības
jaut jumos mēneša amatalgu EUR 1383,00 apmēr .
57.§
Par Ludzas pašvald bas izpilddirektora amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2., 5.1. un 8.1.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties
uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s
Svetlana Rjutkinena, atklāti balsojot: PAR – 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita
Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča,
Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Regīna
Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora mēneša
amatalgu EUR 1306,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada domes priekšsēdēt jai A.Gendelei.
58.§
Par Ludzas pašvald bas izpilddirektora vietnieka amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2., 5.2. un 8.1.punktu, emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras
jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes
teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas
novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti
balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins,
Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka
mēneša amatalgu EUR 960,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
59.§
Par Ludzas novada pagastu pārvalžu vad tāju amatalgu noteikšanu
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S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas un soci lo garantiju
nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības
iest žu darbinieku darba samaksas un soci lo garantiju nolikuma 6.punktu emot vēr Ludzas
novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas
2013.gada 19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris
Atstupens, Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns,
Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga
Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada pagastu p rvalžu vadīt ju mēneša amatalgas uz 2014.gada
1.janv ri, saska ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
60.§
Par Ludzas novada izgl t bas, kultūras un sporta pārvaldes vad tāja amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta p rvaldes
vadīt ja mēneša amatalgu EUR 960,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
61.§
Par Ludzas Novadp tniec bas muzeja direktora amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
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domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas Novadpētniecības muzeja direktora mēneša
amatalgu EUR 889,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
62.§
Par Ludzas novada tūrisma informācijas centra vad tāja amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada tūrisma inform cijas centra vadīt ja
mēneša amatalgu EUR 733,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
63.§
Par Ludzas novada bibliot ku direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
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Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada bibliotēku direktoru/vadīt ju mēneša amatalgas uz 2014.gada
1.janv ri, saska ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
64.§
Par Ludzas novada tautas namu direktoru/vad tāju amatalgu noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbīb ” balsošan nepiedal s domes deput te Olita Bakl ne, atklāti balsojot: PAR
– 14 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne,
J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS –
nav; Ludzas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ludzas novada tautas namu direktoru/vadīt ju mēneša amatalgas uz 2014.gada
1.janv ri, saska ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
65.§
Par Ludzas novada bāri tiesas priekšs d tāja amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
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Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada b ri tiesas priekšsēdēt ja mēneša
amatalgu EUR 832,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
66.§
Par Ludzas novada b rnu nama – patversmes direktora amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada bērnu nama - patversmes direktora
mēneša amatalgu EUR 960,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
67.§
Par Ludzas novada sociālā dienesta vad tāja amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada soci l
amatalgu EUR 896,00 apmēr .
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2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
68.§
Par Veco ļaužu aprūpes mājas „Raipole” vad tāja amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Veco ļaužu aprūpes m jas „Raipole” vadīt ja mēneša
amatalgu EUR 491,00 apmēr , ar amata likmi 0,75 – EUR 368,25.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
69.§
Par Ludzas novada sociālā aprūpes centra „Ludza” direktora amatalgas noteikšanu
S.Jakovļevs
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
13.punktu, ievērojot 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības iest žu darbinieku darba samaksas un
soci lo garantiju nolikuma 6.punktu un 29.12.2009. Ludzas novada pašvaldības darba samaksas
un soci lo garantiju nolikuma 1.2.punktu un 7.2.punkta b)apakšpunktu, emot vēr Ludzas novada
domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada
18.decembra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.janv ri noteikt Ludzas novada soci l aprūpes centra direktora mēneša
amatalgu EUR 960,00 apmēr .
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
70. §
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Par groz jumiem Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra s des l mumā (protokols
Nr.26, 27.§) „Par maksas pakalpojumiem”
A. ukša
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldīb m” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu, un
emot vēr Ludzas novada domes soci lo, izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas
2013.gada 18.decembra un Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada
19.decembra sēdes atzinumus, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens,
Olita Bakl ne, Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija
Kušča, Igors Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova,
Svetlana Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada
dome NOLEMJ:
Izdarīt Ludzas novada domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmum (protokols Nr. 26,
27.§) „Par maksas pakalpojumiem” grozījumu un izteikt lēmuma 1.6.punktu š d redakcij :
„1.6. Biļetes cena kinoizr žu apmeklējumiem Ludzas Tautas nam EUR 0.83 plus PVN.”
71.§
Par saistošo noteikumu Nr. 61 ”Groz jumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janvāra
saistošos noteikumos Nr.4
„Par Ludzas novada pašvald bas budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu
A. ukša, A.Gendele
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldīb m” 21.panta pirm s daļas
19.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, emot vēr Ludzas novada domes finanšu
past vīg s komitejas 2013.gada 21.oktobra sēdes atzinumu, Ludzas novada domes soci lo,
izglītības un kultūras jaut jumu past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu,
Ludzas novada domes teritori l s un attīstības past vīg s komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes
atzinumu, Ludzas novada domes finanšu past vīg s komitejas 2013.gada 19.decembra sēdes
atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 15 (Andrejs Andrejevs, Juris Atstupens, Olita Bakl ne,
Voldem rs Diba ins, Alīna Gendele, Lolita Greit ne, J nis Ivul ns, Jevgenija Kušča, Igors
Lapšovs, Aivars Meikš ns, Edgars Mekšs, Eleonora Obrum ne, Olga Petrova, Svetlana
Rjutkinena, Regīna Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprin t Ludzas novada domes Saistošos noteikumus Nr.61 „Grozījumi Ludzas
novada domes 2013.gada 24.janv ra saistošos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas novada pašvaldības
budžetu 2013.gadam””, saska ar pielikumu.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības administratīvajai nodaļai Saistošos noteikumus Nr. 61
„Grozījumi Ludzas novada domes 2013.gada 24.janv ra saistošos noteikumos Nr.4 „Par Ludzas
novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” triju dienu laik rakstveid un elektronisk veid
nosūtīt Vides aizsardzības un reģion l s attīstības ministrijai.
Sēdi slēdz plkst. 9.40.
Sēdes vadīt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 28.decembrī.
Sēdes protokolēt ja
Domes sēdes protokols parakstīts 2013.gada 28.decembrī.

A.Gendele
I.Vonda

